Glasvezel in Molenhoek
Weet u al welke aanbieder van glasvezelabonnementen u kiest voor uw
internet/telefoon/televisie? Om te zorgen dat we in onze hele gemeente glasvezel krijgen,
moeten we ons niet afvragen óf we overstappen, maar hoe dat het beste kan. Oftewel,
welke provider kan u het best voorzien in de diensten die u belangrijk vindt?
Waarom zou u overstappen? Als 'buitengebied' zijn veel adressen in Middelaar en
Plasmolen voor netwerkbedrijven en providers niet interessant om aan te sluiten. Op dit
moment hebben de meeste van ons maar één 'keus', Ziggo. En sommigen zelfs dat niet.
Deze gezamenlijke glasvezelactie geeft ons de unieke kans om alle adressen in onze
gemeente aan te sluiten op een toekomstbestendig netwerk voor internet, telefoon en
televisie, dus ook die in de verste uithoeken. Deelname betekent dus ook solidair zijn met
bewoners in de buitengebieden.
Persoonlijke argumenten om over te stappen kunnen zijn: één aansluiting met een zeer
snelle verbinding voor internet, hele hoge kwaliteit HD tv en telefoon over internet. En even
snel uploaden als downloaden, bijvoorbeeld van camerabeelden (bewaking, videobellen).
Verder is glasvezel in tegenstelling tot koper ongevoelig voor blikseminslag. En gemiddeld is
een glasvezelaansluiting goedkoper.
Wanneer vóór 30 juni 30% van de gezinnen en bedrijven van de gemeente Mook &
Middelaar een abonnement bestelt bij een van de beschikbare glasvezelproviders, wordt in
de hele gemeente glasvezel aangelegd, tot in de meterkast. Dit zal ook gebeuren (tenzij u dit
weigert) bij adressen die er nu niet voor kiezen om over te stappen, maar deze worden dan
verder niet aangesloten. Dit kan dan op een later moment alsnog, maar dan kost een
aansluiting 450 euro.
Bij welke aanbieder kunt u nu het best een abonnement afsluiten? Er zijn zes aanbieders
met kleine, maar soms belangrijke verschillen: sommige leveren veel televisiezenders,
andere zijn gericht op service of concurreren juist scherp op prijs. Wat de beste aanbieder
is, hangt af van uw wensen en uw situatie. In het groene glasvezelboekje dat u heeft
ontvangen, staan alle providers globaal beschreven.

Voor de details en voor een advies op basis van uw situatie, zijn er nog drie informatieen inschrijfavonden in de Wieken: 21 mei, 13 juni en 24 juni, 18.30-20.30 uur.
Meer informatie: limburgglasvezel.nl, tel. 0485-745800
Voor informative kunt u altijd terecht bij één van onderstaande ambassadeurs
Peggy van Gemert Suzanne Jenniskens Cas Knook Bert Draaijer Reynt Jan Blaauw Christiaan Thijssen
Help onze gemeente vooruit en schrijf u in vóór 30 juni!

