
   

 

 

 

 

 
 

Voorinschrijving, wat houdt dat precies in? 

•  “Ja” zeggen betekent dat U zich voorlopig inschrijft op een abonnement bij één van de (vele) beschikbare 

serviceproviders, desgewenst uw huidige provider. Dat laatste kan in bijna alle gevallen.    

• Dat houdt in dat, wanneer er voldoende inschrijvingen in Sloten (60%) zijn, U na het aanleggen van het 

glasvezelnetwerk er ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken en definitief inschrijft.   

• Betalen voor het abonnement doet U pas wanneer het netwerk is aangelegd, de woning is aangesloten én 

geactiveerd en na afloop van Uw eventuele lopende contract. U betaalt dus nooit dubbele kosten.  

• De kosten van Uw abonnement zijn gelijk aan of lager dan een vergelijkbaar pakket over koper en/of COAX. Het 

minimale abonnement dat U kunt nemen bestaat uit een abonnement Internet (vanaf €32,92 p/mnd, 

Internet+telefoon:  €37,- of  Internet+telefoon+TV:  €42,-). U kunt Uw keuze  vóór, tijdens en ná de aanleg altijd 

nog wijzigen. 

• Tot de 15 providers die hun diensten aanbieden op glasvezel behoren KPN, Vodafone,  Telfort, Tele2,  XS4all etc. 

Een volledige lijst, ook met keuzepakketten en een keuzehulp vindt U op www.eindelijkglasvezel.nl 

Ook  de website: www.glasinsloten.nl  van de werkgroep van de Dorpsraad biedt veel informatie.  

 

Graag onderstaand invullen, ondertekenen en bezorgen op een van de onderstaande adressen vóór 15 december. 

 

        Ja, ik doe mee aan de voorinschrijving voor een abonnement bij een van de serviceproviders zodra ook in 

Sloten een glasvezelnet is aangelegd en geactiveerd. Ik weet nog niet welk pakket ik zal afnemen, maar zal 

tenminste een internetabonnement afnemen na afloop van de opzegtermijn bij mijn huidige provider (indien dat 

een andere wordt dan U huidige) óf een abonnement voortzetten bij mijn huidige provider. 

        Voordat ik besluit tot voorinschrijving wil ik eerst nadere informatie:   

    Ο  Ik wil daarom dat er contact met me opgenomen wordt door een van de leden van de werkgroep. 

    Ο  Ik zal me daarom eerst nader laten infomeren in de winkel van Reggefiber op het Belgiëplein. 

 Zodra ik nader geïnformeerd ben zal ik mijn keuze kenbaar maken bij de werkgroep of Reggefiber.    

        Neen, ik vind een glasvezelnet ook op termijn niet van belang voor mijzelf en ook niet voor Sloten en doe 

daarom ook niet mee aan de voorinschrijving. 

Naam:              

Adres:              

Email:     ____________________   Telefoon:   ______ 

Datum:      ………. december 2014  Handtekening:       …………………………………………………………                                                                                                           

Graag inleveren bi j  een van de onderstaande adressen:  

Sloterweg 716 Piet Renooy Osdorperweg 20A Gerrit Oostendorp Ringvaartdijk 32 Peter Biemans 

Sloterweg 1143 Willem Kleyn Osdorperweg  41 Ron Breebaart 

Sloterweg 1162 Liesbeth Berghuis Osdorperweg  112 Ton Sol 

Sloterweg 1243 Sjoerd Jaasma G. v d. Puijstraat  8 Martin Bekker 

Sloterweg 1299 Jan Wich Akerpolderstraat 3 B Steffie Veen  

Nú JA zeggen tegen Glasvezel in Sloten, 

een verstandige beslissing voor stráks, 

voor U én voor Sloten! 


