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GLASVEZEL  

 

Sluit aan op de 
toekomst 

 

Als coöperatie in Midden-BrabantGlas 
hebben wij al bijna 3000 leden. Daardoor 
kunnen wij de kosten laag houden. 

Vanaf € 500,- kunt u al lid worden en leg-
gen we 2 glasvezeladers gebruiksklaar in 
uw meterkast.  

Wij leggen aan in 3 fasen: 

 Groen, fase NOORD: aug - dec 

 Grijs, fase ZUID: okt - maart 

 Blauw, fase OOST: maart - juni 

 Te late aanmeldingen: aanleg in zomer 
2018 

Wat kost een aansluiting? 

013-5111368 

06-5142 2976 

groenewoudglas@midden-brabantglas.nl 

www.midden-brabantglas.nl 

Johan Martens 

Jan Verstijnen 

Emailadres: 

Website: 

Contactgegevens 

Coöperatie GroenewoudGlas U.A. 

Bezoek www.midden-brabantglas.nl voor 
het informatieblad en het inschrijfformu-
lier voor meer details. 

 Ga naar www.midden-brabantglas.nl 

 Klik op “Aanmelden en inschrijven als 
lid” en vul uw gegevens in 

 Op uw e-mailadres ontvangt u het for-
mulier met uw gegevens. Onderteke-
nen en terugzenden maakt u dan echt 
lid van uw coöperatie 

Meldt u zich pas aan als de werkzaamhe-
den zijn begonnen? U betaalt dan zelf de 
kosten van de aannemer plus € 500,- ex-
tra projectkosten en aanleg zomer 2018. 

Wanneer aanleg? 

Start aanleg: na bouwvak 2017 

Zorg dat u nú lid wordt 

Hoe kunt u meedoen? 

Providers: 
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Aanbevelingen van o.a. ZLTO: 

 Beveiliging, burencontact, snel inter-
net, telefoon, TV in huis 

 Kinderen, kantoor, oppas, zorg, dokter 

 Eis voor ‘huis in ‘t groen’: thuis kunnen 
werken, het hebben van snel internet 

 U bent verzekerd van een verbinding 
met de hoogste kwaliteit én snelheid 

 Even snel downloaden (500 Mbps) als 
uploaden (500 Mbps) 

 Lokale televisie kan op het coöperatie-
ve netwerk 

 Denk ook aan het verkopen van uw 
huis…      minder aantrekkelijk zonder 
snel internet 

Dan is de kans groot dat internet voor u 
te traag werkt. Of gaat werken. Want wij 
gebruiken, sturen en ontvangen allemaal 
steeds meer Mbps aan data.  

Coöperatie GroenewoudGlas u.a. is met 
drie andere coöperaties in Midden-
Brabant gestart met de aanleg van een 
glasvezelnetwerk. Als uw pand langs of 
dichtbij het kabeltracé staat dan kunt u 
nu nog aansluiten.  
 

Komt glasvezel ook in uw 
straat?  
Om dat te weten te kijkt u op: 
 www.midden-brabantglas.nl 
 Klik op de knop “Bekijk planning voor 

uw straat” 
 Vul postcode en huisnummer in en 

druk op vergrootglas 

 
U ziet dan de blauwe lijnen lopen als ka-
beltracées. 

Waarom Glasvezel Waarom een coöperatie? 

Dacht u 10 jaar geleden ook: 

“Ik heb geen mobieltje nodig?” 

 De enige manier om het buitengebied 
betaalbaar op snel internet aan te 
sluiten 

 Goedkoopste oplossing. Geen winst-
oogmerk. Als banklening is afgelost 
dan kunnen de maandbedragen dalen 
tot ca. € 40,-. En dat voor een 3-in-1 
pakket 

 Samen kan het. Zie coöperatie Kem-
penGlas waar de aanleg van het eigen 
netwerk al werkend is 

 Keuze uit providers: 4 voor consu-
menten en zakelijk meer dan 30 en 1 
provider met langer thuis wonen 

 Iedereen is ‘eigenaar’ en bepaalt mee 
met beheerkosten 

 Nog vragen?? Neem contact op met 
één van onze bestuursleden. Of kijk 
op www.midden-brabantglas.nl 

Woont u lekker buiten? 

Bestuur: 
Johan Martens (voorzitter) 
Jan Verstijnen (secretaris / penningmeester) 
Frans Denissen, Josèt Vermeer 
 
Mail: GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl 
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Gemiddeld verdubbelt voor gebruikers iedere 2 jaar de  
behoefte aan internetsnelheid. (Bron: NLkabel.nl) 


