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Betaalbare aanleg glasvezel door burgerinitiatief VijfheerenlandenNet
Beste inwoner van het buitengebied van Vijfheerenlanden,
Het is u vast niet ontgaan. Eindelijk zijn er initiatieven om snel internet aan te leggen door middel van
glasvezel. Door een commerciële partij die bewoners snel wil laten tekenen en door VijfheerenlandenNet
van de bewoners zelf die met dezelfde planning tegen lagere kosten en met als doelstelling om in de hele
gemeente Vijfheerenlanden glasvezel aan te leggen.
VijfheerenlandenNet een initiatief voor en door de inwoners
Snel en toekomstbestendig internet zou een nutsvoorziening moeten zijn voor alle inwoners, in alle kernen
én het buitengebied. Niet iets dat in handen van een commerciële partij hoort. Dat betekent dus geen
winstoogmerk en als er op termijn opbrengsten zijn, vloeien die terug naar de gemeenschap voor
navolgende maatschappelijke behoeften. Voor en door de bewoners. Daar staan wij voor.
Wij zijn verreweg de voordeligste in de markt
Wij werken tegen kostprijs zodat elk adres in het buitengebied voor een éénmalige vergoeding van €750
aangesloten kan worden. Het TV en internetaanbod over de verbinding is marktconform.
Samen met ervaren initiatiefnemers
VijfheerenlandenNet werkt op dezelfde manier als GiessenlandenNet en Glasvezel Molenwaard. Daarmee
is ruime ervaring met vergelijkbare trajecten gegarandeerd. Ook daar hebben de inwoners gekozen voor
een netwerk in eigen beheer. Daarom kunnen wij in 2019, zodra een convenant met de nieuwe gemeente is
gesloten, meteen beginnen met de aanleg van het netwerk.
Sluit U aan bij VijheerenlandenNet!
Met z’n allen hebben we op dit moment éénmalig de kans op een glasvezelnetwerk tegen lage
aansluitkosten én in eigen beheer. Sluit u daarom nú aan bij ons burgerinitiatief op
www.vijfheerenlandennet.nl en teken online in voor een aansluiting bij VijfheerenlandenNet. Maar u kunt
méér voor ons betekenen. VijfheerenlandenNet is van ons allemaal dus help ons door ons initiatief ook
onder ogen van uw kennissen en buren te brengen.
Bij ons geen druk om snel te moeten tekenen
Er is nog geen deadline voor het intekenen. Dit is ook niet nodig omdat de gemeente de gunning sowieso
niet voor het eerste kwartaal 2019 kan geven. Maar we zien wel graag zo snel mogelijk wie er interesse
heeft. Al ergens anders getekend onder tijdsdruk? Geen goed gevoel? Neem dan gerust contact met ons op
via info@vijfheerenlandennet.nl. Wij kunnen u helpen met de juiste stappen. Ook voor andere vragen kunt u
dit adres mailen.

De voordelen voor u in het kort:
● Supersnel internet over een glasvezelnetwerk dat in handen blijft van de inwoners van
Vijfheerenlanden zelf.
● Met €750 verreweg de laagste aansluitkosten in de markt.
● Marktconforme aanbiedingen voor internet(plus) pakketten.
● Eventuele winsten komen ten goede van de inwoners van Vijfheerenlanden.
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Ons aanbod voor particulieren
Stel hiernaast alvast uw pakket samen:
internet, TV, extra zenders misschien?
Bellen? (met nummerbehoud)
Wij starten nu met een aanbieding van
Canal Digitaal, maar we zijn voornemens
om meerdere aanbieders uit te nodigen.
Een overzicht van alle TV-zenders vindt u
op www.canaldigitaal.nl/tv-radio-zenders.
Bestellen? Meer informatie? Ga naar
onze website: www.vijfheerenlandennet.nl
Aansluitkosten
Het aanleggen van glasvezel in het
buitengebied is kostbaar. Toch kunnen we
uw aansluiting aanbieden voor een eigen
bijdrage van slechts € 750. U hoeft dit
bedrag niet in één keer te betalen; u kunt
gedurende 3 jaar € 22,50 per maand
betalen (inclusief rente). Op de website
kunt u via de postcodecheck zien of deze
kosten voor uw adres van toepassing zijn:
www.vijfheerenlandennet.nl
Zakelijke glasvezelaansluiting
Voor zakelijke toepassingen bieden wij
Bitbunker Klein Zakelijk aan. Meer
informatie over abonnementen en SLA’s
verschijnt binnenkort op onze website:
www.vijfheerenlandennet.nl
Vragen?
We gaan u de komende maanden van
meer informatie voorzien. Houd daarom
onze website in de gaten, en volg ons op
Facebook en Twitter. Wilt u meer weten?
Of wilt u ons helpen? Stuur dan een brief
naar het secretariaat of een email naar
info@vijfheerenlandennet.nl.

www.vijfheerenlandennet.nl ● facebook.com/SVHLnet ● twitter.com/SVHLnet
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