
Voor glasvezel ben je vaak net zoveel geld kwijt als 
voor je huidige coax of DSL-aansluiting, maar dan 
mét de voordelen van glasvezel. 

Waar uploaden bij andere verbindingen vaak wel 
20 keer langer duurt dan downloaden, is dit bij 
glasvezel gewoon gelijk.

Met glasvezel beschik je over je eigen aansluiting. 
Hierdoor heb je nooit last van digitale spitsuren en 
storingen. Zo is je verbinding altijd snel en stabiel.

Glasvezel kan oneindige hoeveelheden data aan. 
Een goede internetverbinding is essentieel voor 
het werken in de cloud, beveiliging en de steeds 
verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen.

Kies voor glasvezel!

Stappenplan

Voor hetzelfde geld het snelste 
internet

Even snel up- als downloaden

Zorgeloos werken in de cloud

Supersnel en stabiel internet

www.glasvezel013.nl
Interesse? Meld je aan op:

Wil je supersnel & 
stabiel internet?

Je hebt tot 09-06-2023 
om een abonnement af 
te sluiten. Meld je dus 

snel aan!

Vraagbundeling

1

09-06-2023: deadline 
aanmeldingen en 

bekendmaking of de 
aanleg doorgaat

Go / No go

2

Start van de 
graafwerkzaamheden 
staat gepland voor: Q2 

2024.

Bouwfase

3

Q4 2024: volgens 
planning is het volledige 

netwerk gereed.

Oplevering

4

MELD JE AAN EN 

ONTVANG EEN 

GRATIS JBL GO 3 

BLUETOOTH
SPEAKER!



Onze glasvezel pakketten

FTTB FTTB+ FTTO FTTO GZ

Specificaties

Overboeking Best effort Best effort 1:10 1:1

Beschikbaarheidsgarantie Best effort Best effort 99,8% 99,9%

Service window Kantoortijden Kantoortijden Kantoortijden 24x7

SLA tijd Best effort Best effort 24 uur 8 uur

Vast IP adres
Ja (1 vast IP 
adres)

Ja (5 vaste IP 
adressen)

Ja (1, meer 
mogelijk)

Ja (1, meer 
mogelijk)

Abonnementskosten per maand*

100/100 Mbps € 45,88 - - -

150/150 Mbps - - € 179,00 € 249,00

400/400 Mbps - - € 249,00 € 299,00

500/500 Mbps € 55,29 - - -

1000/1000 Mbps € 61,18 € 94,64 € 299,00 € 349,00

Activeringskosten

Eenmalig tijdens inschrijfperiode € 1750,00   € 0,- € 1750,00   € 0,- € 1750,00   € 0,- € 1750,00   € 0,-

Ja, ik wil supersnel & stabiel internet!
Ga voor meer informatie en je aanmelding naar de website: 
www.glasvezel013.nl

www.glasvezel013.nl

Benieuwd of glasvezel op jouw adres 
leverbaar is? Tredion helpt je! 

* Maandelijkse kosten zijn exclusief BTW. Er zijn geen vastrechtkosten tijdens de vraagbundeling. 

Exclusief voor ondernemers in Tilburg


