GRATIS
GLASVEZEL
IN ONZE
WIJKEN!

Beste wijkbewoners,

Lelystad, maart 2019

Eind vorig jaar hebben wij als initiatiefgroep Glasvezel Noord Lelystad een actie gehouden
om glasvezel in onze wijken aan te leggen. Meer dan 400 bewoners steunen dit initiatief. Als
gevolg hiervan hebben wij, met instemming van die bewoners, diverse gesprekken gevoerd
met Reggeﬁber, onderdeel van KPN. Zij zijn de professionele partij om dit voor ons te
realiseren. Met trots kunnen wij u melden dat wij een heel mooi akkoord hebben bereikt:

GRATIS AANLEG VAN
GLASVEZEL IN ONZE WIJKEN!
Als voorwaarde geldt dat minimaal 500 huishoudens in onze wijken hieraan deelnemen.

GRATIS AANLEG VAN
GLASVEZEL IN ONZE WIJKEN!
WIJ GAAN HIERVOOR! U OOK?
Aanmelding
Om KPN-Reggeﬁber te laten starten met de aanleg,
vragen wij u om zich via het bijgevoegde formulier
aan te melden voor de gratis glasvezelaansluiting.
KPN-Reggeﬁber heeft een ondertekende aanmelding
van 500 huishoudens nodig om te mogen starten met
de aanleg.
Met dit formulier verklaart u tevens, dat u
akkoord gaat om - tot 2 maanden na de aansluiting een glasvezel-internet-abonnement van minimaal 1
jaar af te sluiten bij één van de beschikbare
telecomaanbieders op het KPN-Reggeﬁber-netwerk.
U kunt dan een keuze maken uit o.a. KPN, Tele2,
Telfort, XS4ALL en T-Mobile. Als u nu al een
abonnement van KPN heeft, is het zeker verstandig
om u aan te melden. Dan behoudt u dezelfde diensten
voor dezelfde prijs, maar dan 10x zo snel.
Lopende abonnementen met uw huidige
aanbieder kunt u uiteraard eerst laten aﬂopen.
Na 1 abonnementsjaar bent u vrij om eventueel over
te stappen op een andere provider, dan wel het
abonnement op het glasvezelnetwerk te beëindigen.
Een alles-in-één-abonnement via glasvezel is
al mogelijk vanaf zo’n € 45 per maand. Dat is
(zoals eerder aan u beloofd) niet duurder dan uw
huidige abonnement en biedt daarbij extra’s:
• Meer keuze in TV-, internet- of
telecomaanbieders en -abonnementen;
• Verbetering van de internetsnelheid
en -stabiliteit;
• Toekomstbestendige infrastructuur;
• Stijging van de waarde van uw woning.

Vragen? Informatieavond op
donderdag 21 maart 2019
Om al uw vragen te beantwoorden organiseren we
een informatieavond, waarop wij samen met KPNReggeﬁber de plannen presenteren en antwoorden
geven op al uw vragen. U bent van harte welkom!
Locatie: Golf Event Centrum, Parlaan 2
Datum: donderdag 21 maart 2019,
Aanvang: 20:00 uur
Website
Naast de informatieavond kunt u voor meer informatie
natuurlijk ook terecht op onze website: www.glasvezelnoord-lelystad.nl
Ons advies:
- Meld u aan met het aanmeldformulier,
ook als u dat al tijdens de uitvraag heeft gedaan.
- Hang de poster duidelijk zichter achter uw raam.
Gezamenlijk zijn wij in staat het minimale aantal van
500 deelnemers te behalen!
Mocht u nu al vragen hebben,
neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
De leden van de initiatiefgroep en bewonerspanel,
E-mail: aanmelden@glasvezel-noord-lelystad.nl

LET WEL: NU IS EEN AANSLUITING GRATIS,
OP EEN LATER MOMENT ZULLEN ER HOGE
KOSTEN AAN VERBONDEN ZIJN.

ALS VOORWAARDE GELDT DAT MINIMAAL 500
HUISHOUDENS IN ONZE WIJKEN HIERAAN DEELNEMEN.

AANMELDFORMULIER
Ik doe mee! Ik geef Reggeﬁber, onderdeel van KPN, toestemming om
geheel gratis een glasvezelaansluiting in mijn woning aan te leggen.
Na de aansluiting ben ik verplicht uiterlijk binnen 2 maanden een abonnement van
minimaal 1 jaar op het glasvezelnetwerk af te sluiten bij een door mij te selecteren
aanbieder, beschikbaar op het open netwerk van KPN-Reggeﬁber1.

Naam:

Straat:

Huisnummer:

Toevoeging:

Postcode:

E-mailadres:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:

Ik ontvang graag de poster: Ja, ik doe mee, U ook?
Ik ontvang graag de nieuwsbrief.

Levert u dit formulier vóór 31 maart in op een van onderstaande adressen.
Golf Resort
Albatroslaan 281
Eaglelaan 174
Parlaan 37

1

Golfpark - Lommerrijk
Golfpark 36
Golfpark 136
Lommerrijk 11

Houtribhoogte - Parkhaven
Onderlangs 19
Parkhaven 134

Mocht ik niet binnen 2 maanden na de aansluiting een glasvezelabonnement hebben
afgesloten, dan behoudt Reggeﬁber zich het recht voor om mij hiervoor een
compensatie te laten betalen voor de kosten van het aansluiten van een woning.
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www.glasvezel-noord-lelystad.nl

