
Het gigasnelle glasvezelnetwerk

glasdraadwesterkwartier.nl      westerkwartier@glasdraad.nl*Alle kosten zijn inbegrepen en op basis van 12 maanden.

Na de vraagbundeling kunt u zich aanmelden bij een serviceprovider. 

Er zijn meer dan 12 serviceproviders actief op het glasvezelnetwerk van 

GlasDraad Westerkwartier. Bijna alle bekende providers bieden hun 

diensten aan. Zo kunt u beslissen of u uw huidige abonnement wilt 

voortzetten via glasvezel. Of dat u wellicht overstapt naar een andere 

partij. Daarom hebben we voor u enkele voorbeelden op een rijtje gezet. 

Let op: Dit zijn voorbeelden van pakketten die nu worden aangeboden. 

 

Sommige serviceproviders bieden ook mobiele abonnementen aan.  

Bij deze partijen ontvangt u veelal combinatiekorting, wat kan oplopen  

tot €5 per maand per mobiel.

Eenvoudig aan te passen naar 500/500Mb of  

lagere snelheden; 1 interactieve tv-ontvanger 

met meer dan 60 zenders (uit te breiden met 

extra tv-ontvangers en diverse tv-pakketten)  

en inclusief TV-app, live pauzeren.) Één vaste 

telefoon, uit te breiden met pakketten en  

mobiele toestellen/abonnementen. Gratis mon-
teur, inclusief overal wifi en activatiekosten.

Eenvoudig aan te passen naar 200/200Mb of 

500/500Mb. Gratis monteur, inclusief overal wifi 
en activatiekosten.

Eenvoudig aan te passen naar 500/500Mb of 

800/800Mb; 1 interactieve TV ontvanger met 

meer dan 75 zenders, inclusief Fox Sports  

Eredivisie (uit te breiden met extra tv-ontvangers 

en diverse tv-pakketten) en inclusief tv-app, 

live pauzeren, begin gemist. Één vaste telefoon, 

uit te breiden met pakketten. Gratis monteur, 

inclusief activatiekosten.

Eenvoudig aan te passen naar 100/100Mb, 

200/200Mb of 750/750Mb. Inclusief installatie.

Eenvoudig aan te passen naar 200/200Mb of 

750/750Mb; 1 interactieve tv-ontvanger met 

meer dan 60 zenders (uit te breiden met extra 

tv-ontvangers en diverse tv-pakketten), inclusief 

Fox Sports Eredvisie 1 en inclusief tv-app, live 

pauzeren en meer. Één vaste telefoon, uit te 

breiden met pakketten en mobiele toestellen/

abonnementen. Gratis monteur en geen andere 

eenmalige kosten.

Eenvoudig aan te passen naar 100/100Mb of 

500/500Mb; 1 interactieve tv-ontvanger met 

meer dan 40 zenders (uit te breiden met  

opnemen, pauzeren en extra tv-ontvangers  

en diverse tv-pakketten). Één vaste telefoon.  

Gratis monteur en geen andere eenmalige  

kosten.

ABONNEMENTEN

Een aantal pakketvoorbeelden voor u: 

KPN GLASVEZEL: INTERNET + TV + BELLEN KPN ALLEEN GLASVEZEL INTERNET MULTIFIBER: INTERNET + TV + BELLEN

•  200 Mb/200 Mb up- en downloaden,                                          

internet + tv + bellen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 52,24

•  50 Mb/5Mb up- en downloaden,                                          

alleen glasvezel internet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 41,25

•  250 Mb/250 Mb up- en downloaden,                                          

internet + tv + bellen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 54,95

T-MOBILE ALLEEN GLASVEZEL INTERNET T-MOBILE GLASVEZEL: INTERNET + TV + BELLEN NLE GLASVEZEL: INTERNET + TV + BELLEN

•  50 Mb/50 Mb up- en downloaden,                                          

alleen glasvezel internet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 35,63

•  100 Mb/100 Mb up- en downloaden,                                          

internet + tv + bellen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 43,50

•  50 Mb/50 Mb up- en downloaden,                                          

internet + tv + bellen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maand*:  € 41,67


