Glasvezelnieuwsbrief

WIE DOET WAT?
Over Reggefiber.
Reggefiber heeft de ambitie zoveel mogelijk
huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel.
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ANTWOORDEN
OP DE MEEST
GESTELDE VRAGEN.

aanleg en het beheer van een open glasvezelnetwerk.

Moet ik een glasvezelaansluiting aanvragen
voor mijn nieuwbouwwoning?

Reggefiber is in meer dan 230 gemeenten actief en

Nee, dat is niet nodig. Reggefiber sluit alle woningen

op dit moment zijn meer dan 2 miljoen huishoudens in

in uw nieuwbouwwijk aan op glasvezel. Dus ook uw

Nederland aangesloten op het glasvezelnetwerk.

nieuwe woning. Wel kunt u ons helpen. Wanneer

Sinds de oprichting in 2005 richt Reggefiber zich op de

Glasvezelnieuwsbrief
WIJK VOOR WIJK SLUITEN WE
NEDERLAND AAN OP GLASVEZEL.

u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief kunt u

Over de providers.

aangeven wanneer u verwacht de sleutel te ontvangen.

Het netwerk van Reggefiber is een open netwerk,

Wij zorgen er dan voor dat uw nieuwe woning tijdig

waarop providers hun eigen diensten (voor internet, tv

een glasvezelaansluiting krijgt.

en televisie) kunnen aanbieden. Zij betalen Reggefiber
een vergoeding voor de huur van het netwerk.
U ontvangt van Reggefiber dus geen rekening.

Waarom zou ik een glasvezelabonnement
afsluiten?
Digitale innovaties volgen elkaar in hoog tempo op.
Dankzij de enorme capaciteit kan het glasvezelnetwerk
dat probleemloos aan. Met een eigen glasvezelaansluiting van Reggefiber in uw woning bent u
voorbereid op alle mogelijkheden van razendsnel en
stabiel internet, nu en straks.

Hoe maak ik gebruik van mijn
glasvezelaansluiting?
U kunt gaan genieten van alle voordelen van glasvezel,
als u een abonnement afsluit bij een provider die
televisie, internet en/of telefonie via glasvezel
aanbiedt. Ongeveer acht weken voordat u de sleutel

Ontdek
de vrijheid
van glasvezel

van uw nieuwe woning ontvangt, is uw adres bekend
in ons systeem. Vanaf dat moment kunt u ook
een glasvezelabonnement afsluiten. Nieuwsbriefabonnees krijgen automatisch een seintje.

Tips van Pim!
Zo bereidt u uw woning nu al voor op glasvezel.
1. Bepaal vooraf waar u tv wilt kijken en gebruikmaakt
van internet.

Meer
weten over
glasvezel?

2. Let op de juiste tv-bekabeling.
3. Voor meerdere tv’s heeft u meerdere decoders nodig.
4. Laat de aannemer een dubbel stopcontact plaatsen

Schrijf u
in voor de
nieuwsbrief.

NIEUWE WONING?
NIEUWE VERBINDING!

Van Reggefiber krijgt u een eigen glasvezelaansluiting, vanuit de wijkcentrale tot in uw nieuwbouwwoning. Deze
aansluiting hoeft u dus niet te delen met uw buren. Uw eigen verbinding geeft u de vrijheid om te genieten van alle
mogelijkheden van razendsnel en stabiel internet, nu en straks. Internetten op meerdere apparaten, met meerdere
mensen tegelijkertijd en overal in huis. De mogelijkheden met een eigen glasvezelaansluiting zijn vrijwel onbeperkt.

op de plek van het modem.

www.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw

met uw
eigen
aansluiting.

www.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw
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STAP VOOR STAP NAAR
GLASVEZEL IN UW
NIEUWBOUWWONING.

DE
VOORDELEN
VAN
GLASVEZEL.

SCHRIJF U
NU IN EN WIN
INTERIEURADVIES.
Op dit moment bent u waarschijnlijk druk met de
voorbereidingen voor uw verhuizing. Niets leuker dan
nadenken over uw inrichting en frisse kleuren op de
muur. Waar te beginnen met zoveel keuze? Gelukkig

tips voor de inrichting van uw woning.
Constante
kwaliteit, ook
bij meerdere
apparaten.

En u maakt automatisch kans op een mooie prijs!
Onder de inschrijvingen verloot Reggefiber een

u nu alvast in voor onze

elektra- en waterleidingen wordt

nieuwsbrief. Geef daarbij ook

ook de glasvezelkabel aangelegd,

direct de (verwachte) datum

vanaf de wijkcentrale naar uw

van de sleuteloverdracht door,

woning. Reggefiber zorgt

dan zorgen wij tijdig voor een

vervolgens vóór uw verhuizing

aansluiting in uw woning. U leest

dat er een glasvezelaansluiting

in onze nieuwsbrief alles over de

in uw nieuwbouwwoning wordt

voordelen van glasvezel en ontvangt

geïnstalleerd. Die vindt u straks in

Internetten via glasvezel is een

praktische tips.

de meterkast, samen met duidelijke

wereld van verschil. Hoe u dat

instructies.

merkt? Alleen met glasvezel
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informatie over glasvezel en uw aansluiting ook
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Tegelijk met de aanleg van de gas-,

nu in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt naast alle
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Stap 2:
Een glasvezelaansluiting
in uw woning.

wat meer creatieve ideeën gebruiken? Schrijf u dan
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Uploaden en
downloaden
met dezelfde
hoge snelheid.
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Ga naar onze website en schrijf

hebben hun aanbod al ingedeeld op stijl. Kunt u wel
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Stap 1:
Inschrijven voor
onze nieuwsbrief.

biedt internet altijd uitkomst. Veel interieurwebsites

©

Supersnel
internet,
nu en straks.

persoonlijk bezoek van een interieurstyliste, inclusief
Vrije
providerkeuze
door een open
glasvezel-
netwerk.

shoppinglist en een moodboard op maat! De winnaar
krijgt uiteraard persoonlijk bericht.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via
www.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw.

gaat uploaden net zo snel als
downloaden. Een groot bestand
is in no time verstuurd en een
filmpje op internet zetten, is zo
gedaan. En voor uw smart-tv is
een snelle internetverbinding geen

Stap 3:
Glasvezelabonnement
afsluiten.

Stap 4:
Gebruikmaken van uw
glasvezelaansluiting.

Ongeveer acht weken voor de sleutel-

overbodige luxe.

ZO ZIJN WE BEREIKBAAR.

Het glasvezelnetwerk is ook

Heeft u vragen? Onze glasvezeladviseurs adviseren

stabiel. Dat merkt u bijvoorbeeld

u graag persoonlijk bij al uw vragen over glasvezel en

Eindelijk is het zover. U gaat

goed tijdens Skypen of gamen.

de abonnementen van de providers. Neem online

overdracht is uw nieuwe adres bij ons

verhuizen naar uw nieuwe woning.

Nog zoiets: uw internet blijft even

of telefonisch contact met ons op. Bellen kan op

bekend. Dat is ook het moment waarop

Nog geen abonnement afgesloten?

snel, of u nu de enige in huis

werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.

u een glasvezelabonnement kunt

U kunt altijd bellen met onze

bent die online is of de rest van

afsluiten. Nieuwsbriefabonnees krijgen

glasvezeladviseurs. Zodra uw

uw gezin ook. En met het grote

www.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw

vanzelf een seintje. Hulp nodig bij het

provider diensten als tv, internet

aanbod van alle providers kiest u

088 006 37 11

kiezen van een abonnement? Gebruik

en telefonie heeft geactiveerd, is

makkelijk het pakket dat bij u past.

dan de handige glasvezelvergelijker op

uw glasvezelaansluiting klaar voor

onze website.

gebruik.

www.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw

06 541 151 19

Glasvezeladviseurs

Bewaar dit kaartje.

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

