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van de redactieinhoud
Beste lezer,

Voor u ligt de eerste uitgave van het magazine 
Glaze. In dit blad vindt u alles wat u moet weten 
over supersnel internet op basis van glasvezel. 
En denkt u nou niet ‘Oh, dat is niks voor mij, 
mijn internet is snel genoeg’, want die snelheid 
heeft u straks wel degelijk nodig. Steeds meer 
apparaten die in uw huis staan zijn namelijk 
aangesloten op internet. Niet alleen uw televisie  
en uw telefoon, maar bijvoorbeeld ook het alarm  
in uw huis. Daarnaast worden steeds meer  
diensten via internet aangeboden. 

Zo hebben we de afgelopen tijd gezien hoe 
belangrijk het internet is als u thuis moet werken,  
of als u bijvoorbeeld thuis zorg nodig heeft. 
Ook al u kinderen heeft, die het internet vaak 
veelvuldig gebruiken, is het prettig om te 
weten dat dit geen enkele invloed heeft op 
de betrouwbaarheid en snelheid van uw glas-
vezelverbinding. Ook bedrijfsmatig is internet 
niet meer weg te denken uit de samenleving. 
Het betalen in de winkels, reserveren en bestellen 
in de horeca, de bedrijven in de buurt, alles 
communiceert via een internetverbinding. 

En met al die toegenomen activiteit kunnen we 
er maar beter voor zorgen dat de verbinding 
storingsvrij en snel tot stand komt. En dat is precies 
de reden waarom Prinsenbeek dit jaar nog wordt 
voorzien van een eigen glasvezelnetwerk door 
gratisglasvezelaansluiting.nl. In dit blad leest u  
alles over de vele voordelen van glasvezel en hoe 
u daar eenvoudig op kunt worden aangesloten. 

Ik wens u heel veel leesplezier toe!

 Tom Benner
 Hoofdredacteur

4 Sluit je aan op de toekomst

6 Onze hele zaak draait op internet

9 Ervaringsdeskundigen aan het woord
Zonder glasvezel loop je een keer vast

12 Feiten en fabels over overstappen

14 Snelwegen van de toekomst

15 Kies je provider

26 Je aansluiting in 4 stappen

29 Klaar voor de toekomst

26 De nieuwste gadgets

Glaze is een periodieke uitgave van Citius Fiber. Redactie & vormgeving: 
XOXO Branding & Communication. Coverbeeld: Unsplash.com. Art Direction: 
Jeroen Leinders. Teksten: Marcel Jiskoot. Vormgeving: René van Alphen. 
Redactionele fotografie: Ronald Schmets. Traffic & Productie: Gail 
Kartataroeno. Eindredactie: Tom Benner. Met dank aan: Ronald en Marc 
van Hoeven (MacSummum), Wesley Schell (Pijlsnel Fietskoeriers Breda), 
Gemeente Breda, Dorpsplatform Prinsenbeek. ©2020 Citius Fiber

www.ledsolutions-holland.nl

LED VERLICHTING VOOR
PROFESSIONALS

FOODTRUCKS

BARBECUE 

BUFFET 

HAPJES 

DINER 

WWW.GUIDOVANWOLVEN.NL

ALL YOU
CAN EAT

Markt 10, 4841 AC
Prinsenbeek 076 541 22 07 info@

marktzicht.com marktzicht.com



5Glaze Glaze4

Handig, want er komen steeds meer diensten, apparaten 

en voorzieningen via internet bij. Zo neemt ons dataverkeer 

elk jaar met ongeveer 60% toe. Het is gewoon razendknap 

hoe zo’n klein en fijn glasvezeltje zoveel informatie kan 

verstouwen. Mocht ons dataverkeer zelfs exploderen dan 

wordt deze vezel daar niet warm of koud van.

Even snel up- en downloaden 
Up- en downloadsnelheid is bij glasvezel hetzelfde. Iets 

versturen duurt dus net zo lang als iets downloaden. 

Ideaal, zeker nu we steeds vaker online werken.  

Het bespaart je enorm veel tijd en een hoop ergernis. 

Up- en download zonder up’s en downs dus. Kortom,  

wil je snel en zorgeloos werken in de cloud? Probleemloos 

en razendsnel programma’s draaien, bestanden opslaan 

en uitwisselen? Met glasvezel is er geen wolkje aan  

de lucht. 

Topkwaliteit video en televisie
Video wordt steeds populairder. Zoomsessies en video-

bellen zijn bijna niet meer weg te denken uit ons leven. 

Wie die gesprekken in hoge kwaliteit wil voeren, kan 

niet zonder glasvezel. En dat geldt ook voor de kritische 

tv-kijker. Glasvezel biedt je het allerscherpste beeld in 

constante kwaliteit. Ooit een natuurdocumentaire gezien 

in super ultra HD? Moet je doen, je weet niet wat je ziet!

Klaar voor de toekomst
We maken met zijn allen steeds vaker en intensiever 

gebruik van het internet en dat neemt alleen maar toe. 

Thuiszorg én reguliere zorg op afstand (beeldzorg), 

slimme apparaten, bankieren, thuiswerken, kinderen 

die online onderwijs volgen, wat er ook aan actitiveiten 

en mogelijkheden bij komen, met glasvezel ben je er  

klaar voor. 

Altijd een sterk signaal
Een koperverbinding die de centrale verlaat raakt al na 

een paar honderd meter buiten adem. Het signaal wordt 

zwakker, de snelheid neemt af. En hoe langer het duurt 

voordat het je huis bereikt, hoe trager het wordt. Met 

glasvezel heb je dat niet. 

Duurzaam
Voor glasvezel is minder isolatiemateriaal nodig. Ook kost 

het versturen van data minder energie en er komt minder 

straling bij vrij. Daarbij heeft het een lange levensduur en 

heeft glasvezel weinig onderhoud nodig.

Sluit 
je aan

Zo snel als het licht
Data wordt op het glasvezelnetwerk via laser verzonden en 

niet via stroom. En wat is er sneller dan het licht? Precies, 

niets. 

Storingsvrij 
Glasvezel kan tegen een stootje. Corrosie, radiofrequenties, 

blikseminslagen, glasvezel heeft er geen last van. Je ver-

binding blijft altijd stabiel en betrouwbaar en dat is fijn. 

Heel fijn. Want internet is zo belangrijk voor ons geworden, 

dat we geen moment meer zonder kunnen.

Glasvezel wordt steeds sneller
Glasvezel is snel en wordt steeds sneller. En als er iets is 

dat het snelheidsrecord van glasvezel kan breken, dan is 

dat glasvezel zelf. Het laat de snelste koperverbinding ver 

achter zich en breekt het ene na het andere record. Er zijn 

al snelheden gemeten van 500 gigabit per seconde over 

één glasvezel. 

Grote bandbreedte
Glasvezel heeft een grote bandbreedte waardoor je 

probleemloos met z’n allen tegelijk kunt bellen, tv-kijken, 

gamen, grote bestanden kunt versturen en nog veel meer. 

op de

TOEKOMST
Supersnel, storingsvrij 
en futureproof internet. 
Alles wat er via internet 
mogelijk is, nu en in de 
toekomst, is mogelijk 
dankzij glasvezel. Is dit 
nou een verkoopverhaal 
of is glasvezel echt ideaal? 
Lees de volgende eigen-
schappen van glasvezel 
en oordeel zelf. 
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Winny van Dongen  |   Pasta & Pesto

 Onze 
hele zaak

draait op

INTERNET
Winny van Dongen is ongetwijfeld een 

bekende verschijning in Prinsenbeek. 

Ondanks dat ze als mede-eigenaresse van 

Marktzicht in coronatijd noodgedwongen 

uit beeld is geweest. Maar als we haar 

spreken (26 mei) is ze druk in de weer 

met de voorbereidingen voor 1 juni, de 

dag dat de terrassen weer open mogen.  

“Het ligt allemaal klaar” zegt Winny. “We zijn 

er mee bezig, maar we zijn ook afhankelijk 

van noodverordeningen die het Rijk maar 

niet vrijgeeft. We zijn steeds aan het kijken 

om de puntjes op de i te zetten. Dat is wel 

een dingetje hoor. Dan weet je ook niet 

precies op hoeveel meter de tafels van 

elkaar af moeten staan. Dat is wel jammer 

en is een gedoe. Maar vooruit, we zitten 

er allemaal mee hé. Je doet er niks aan. 

Aan het weer ligt het in ieder geval niet. 

Er komt stralend weer aan dus ik hoop dat 

we het een beetje druk krijgen.”

“Een internetstoring op een drukke dag: 
mijn grootste nachtmerrie.”
Mocht het druk worden, dan is er één ding waar ze wakker van kan 

liggen: dat het internet eruit ligt. “Dat is mijn 

grootste nachtmerrie” zegt Winny. Gelukkig 

zijn ze nu op de hoek van de straat bezig met 

glasvezel en daar gaan wij zeker gebruik van 

maken. We hebben nu wel internet, maar die 

is niet altijd even stabiel en valt nog weleens 

weg. Dan heb je de kans dat je ergens mee 

bezig bent en dat je computer eruit valt. Dat 

hebben we straks natuurlijk niet meer met 

dat betrouwbare glasvezel. En dat is heel 

fijn. We maken namelijk veel gebruik van 

kassasystemen die draaien op het internet.  

Je zit er niet op te wachten dat je een be-

stelling opneemt aan een tafel en het internet heeft storing. Dan 

kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Of het kassasysteem 

stopt ermee, omdat de internetverbinding 

wegvalt. Nou, je kan je voorstellen wat een 

bende het dan is als je met 20 tafels en met 

80 man op het terras zit en de bestellingen 

stagneren. Ik moet er niet aan denken.” 

“Straks hebben we altijd snel en 
betrouwbaar internet. Geweldig!”
De tijd van bestellingen verwerken met 

blocnootjes is in de horeca al lang voorbij. 

De nieuwe bestelsystemen zijn fijn, maar 

daarvoor is het wel belangrijk dat alles 

optimaal functioneert. Winny: “We zitten 

nou op de coax kabel en hebben best wel vaak 

last van storingen. We hebben weleens gehad dat we aan het 

begin van de dag geen internetverbinding hadden, dus het kan 

ook gebeuren als je midden in een drukke productiedag zit. De 

kans dat het een keer helemaal verkeerd 

gaat, is natuurlijk aanwezig en dat wil je 

gewoon niet. Dat zal niet gebeuren als we 

glasvezel hebben. Ook de snelheid van 

glasvezel is geweldig. Je schermpjes wisselen 

dan ook sneller en dat is ook fijn. Zo heb 

je plattegronden van het terras en van het 

restaurant, een scherm met voorgerechten, 

een scherm met hoofdgerechten, en ga zo 

maar verder. Het is dus prettig als je daar 

snel doorheen kunt bladeren. De bestellingen 

worden vervolgens draadloos naar de printer 

gestuurd. De keuken krijgt de eetbon, de bar 

de drankjesbon en iedereen kan aan het werk om de bestelling in 

orde te maken. Alles is internet gestuurd. 

Kortom, snel en betrouwbaar internet is enorm welkom. We zijn 

hier toch wel vooruitstrevend, maar als bedrijf moet je dit 

soort innovatieve dingen wel omarmen, omdat je anders 

de boot gaat missen straks. Of we thuis ook glasvezel 

gaan gebruiken? Haha, thuis, daar zijn we bijna niet, 

dus speelt het niet zo’n grote rol. Ik denk dat als je 

thuis met jeugd zit met streamen, gamen, Netflix en 

dergelijke dat je dan ook een stuk beter af bent met 

glasvezel. Welke provider het wordt? Geen idee, daar 

gaan we straks maar even rustig voor zitten.”

We hebben 
nu internet 
maar die is 
niet altijd 
stabiel en 
  valt weg. 

Glaze6
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De modern uitgeruste praktijk kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak van onze ervaren 
tandartsen. Alle specialismen zijn bij ons vertegenwoordigd (algemene tandheelkunde, 
prothesen, implantologie, endodontologie alsmede gebitsreinigingen), daarnaast hebben we 
ons gespecialiseerd in cosmetische tandheelkunde. Bij de inrichting van de praktijk is gekozen 
voor een “andere” aanpak: de wachtkamer en behandelkamers ademen de sfeer van een 
beach-club waardoor onze clienten zich snel op hun gemak voelen. Ook kinderen en angstige 
clienten voelen zich daarom snel bij ons op hun gemak. Wij hebben contracten met alle 
zorgverzekeraars en zijn voorkeurspraktijk van CZ. De praktijk biedt eigen parkeergelegenheid.

De Lind 21 | 4841 KR  Prinsenbeek | Tel. 076 5496217
De Lind: www.mzcdelind.nl/ de website van onze cosmetische tandheelkunde is www.restyleyoursmile.nl

We zijn verder te vinden op facebook, instragram en youtube.

We hebben weer ruimte voor nieuwe clienten!

Internet via glasvezel was het eerste dat Jorrit 
Majkowski afsloot toen hij naar zijn nieuwe woning 
ging. Hij zag dat er glasvezel lag en is gelijk gaan kijken 
welke aanbieders er waren. “Internet is een eerste 
levensbehoefte geworden” zegt hij lachend. “Ik moest 
nog stucen in huis en nog veel meer, maar ik begon met 
het aansluiten van internet.”

Wat er aan internet ook voorbij is gekomen, Jorrit heeft alle 

smaken geproefd. “ADSL was hopeloos“ zegt hij. “En met coax was 

je altijd afhankelijk van de drukte op de kabel. Het is gewoon niet 

altijd even snel. Dat is glasvezel wel. De snelheid is continu. Zowel 

upload als download. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ook de 

overstap was om blij van te worden. Ik deed een aanvraag en het 

werd snel en soepel geregeld. Of ik mijn e-mailadres kwijt was? 

Nee hoor, ik heb een eigen e-mailadres en maak geen gebruik van 

een e-mailadres van een provider. Nooit gedaan ook. Ik ben niet 

zo trouw aan een provider namelijk. Ik ben de afgelopen zes jaar 

een kleine acht of negen keer verhuisd. Een provider e-mailadres 

is dan niet erg handig, zeg maar.”  

Naast de snelheid van internet via glasvezel is ook de grote 

bandbreedte erg prettig. “Prettig?” zegt Jorrit. “Het is geweldig. 

Ik heb twee kinderen die graag YouTube kijken en Netflixen en 

ondertussen kan ik gewoon door blijven werken, waarbij mijn 

snelheid altijd goed is. Ik kom nog uit de tijd van de inbelmodem, 

waarbij je een nacht bezig was om een bestand binnen te 

hengelen. Nu druk je op een knop om 8 gig te downloaden, je 

pakt een kop koffie en het is al binnen. En ook de TV-diensten 

zijn goed. Programma’s terugkijken, Netflixen, het gaat allemaal 

supersnel en zonder wachttijd. Hij start meteen. Bij veel mensen 

gaat-ie eerst bufferen. Nou, bij mij niet! Direct genieten in Full HD. 

O nee, in 4K zelfs. Echt superscherp beeld! Moet je wel een 4K 

televisie hebben natuurlijk.”

“Klaar voor de toekomst.”
Volgens Jorrit ben je met glasvezel gewoon klaar voor de 

toekomst. Jorrit: “Kijk, 4K vraagt veel bandbreedte maar dat is er 

gewoon met glasvezel en dat is erg prettig. 

Er komt zelfs 8K aan en dan heb je die bandbreedte gewoon 

nodig. Daardoor kun je al die diensten afnemen en daar ook 

volledig van genieten. Wij zijn thuis bijvoorbeeld met z’n drieën. 

En ook al zitten we alle drie op het net, je merkt geen zwakker 

signaal, niks. Het is altijd stabiel en heeft altijd dezelfde snelheid. 

Wat we ook doen, films kijken, muziek streamen, videobellen, 

er zijn geen beperkingen, alles draait geweldig. Ook al doen we 

het allemaal tegelijk. En dan die snelheid. Ik las in een artikel dat 

wetenschapers erin zijn geslaagd om 44 terabyte per seconde 

door een glasvezel heen te jassen. Niet te geloven!”

“Internet via glasvezel, slim bekeken.” 
Jorrit heeft in coronatijd een slimme thermostaat geïnstalleerd. 

“Ach” zegt hij. “We moeten toch wat doen. De thermostaat weet 

altijd waar ik ben. Ben ik op weg naar huis, dan zet hij lekker de 

verwarming aan als het nog geen 21 graden is.

Naast mijn slimme thermostaat, loopt mijn verlichting en boiler 

ook via internet. Daar wil ik ook nog de deursloten bij hebben, 

de afzuiging, de ramen en eventueel de gordijnen. De koelkast 

mag ’s nachts, of als ik weg ben, wel naar 7 graden in plaats  

van 4. Dat scheelt weer stroom. Ach, ik vind het gewoon leuk 

om dat ‘Internet of things’ te doen. Het vraagt allemaal wel 

bandbreedte, maar dat heb ik natuurlijk meer dan genoeg. 

Voorheen kwam ik thuis, moest ik het licht aan doen in de gang, in 

de huiskamer, de thermostaat hoger draaien. Nu hoef ik niets meer 

te doen. Erg fijn. Je kunt wel zeggen dat glasvezel je leven een 

stukje comfortabeler maakt. Toegegeven, deze slimme dingen kun 

je ook allemaal met een coax kabel regelen, maar dan zit je wel 

weer met die bandbreedte. En dat maakt bij glasvezel geen bal uit.  

Dus wat is nou slimmer?”

 

INTERNET 
is een eerste 
levensbehoefte

Jorrit Majkowski  |   Ervaringsdeskundige
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Voor Ellen Keijzers was internet via de kabel altijd voldoende. 

De kinderen waren nog klein, speelden simpele spelletjes 

en up- en downloaden ging altijd prima. Totdat de kinderen 

veranderden in data verslindende pubers en het internet 

steeds trager werd. Ellen ging eens rondkijken en kwam uit 

bij razendsnel internet via glasvezel. ‘Ja mam, moet je doen!’ 

zeiden de kinderen enthousiast. En Ellen deed het. Ze heeft er 

nog nooit een dag spijt van gehad.

Bij Ellen zijn ze een paar jaar geleden overgestapt op glasvezel 

en dat bevalt zeer goed. “Ik was in eerste instantie een beetje 

huiverig” zegt Ellen, “Maar op een gegeven moment hebben we 

toch de stap gezet. We hadden gewoon erg slecht internet, en 

vooral erg traag. Kijk, een paar jaar geleden waren de kinderen 

nog 10, 11 jaar en speelden ze leuke simpele games en zo. Maar 

goed, toen werden het pubers en gingen ze meer downloaden, 

zwaardere games spelen en deden meer digitaal voor school. 

Toen klapte ons internet er keer op keer uit. Ik ben vervolgens 

informatie gaan opvragen en kwam uit op glasvezel. Dat was al 

een paar jaar geleden bij ons in de buurt aangelegd en toen heb 

ik het niet gedaan. Op dat moment voldeed het internet dat we 

hadden nog gewoon. Bovendien was er maar één provider dus je 

kon ook niet kiezen. Ik had al televisie en televisie op glasvezel van 

deze provider, dus ik wilde voor het internet bij die andere provider 

blijven. Want mocht TV en bellen eruit klappen dan doet in elk 

geval het internet het nog. Dat heb ik toen zo gehouden totdat de 

verbinding steeds trager werd door ons toenemende dataverkeer.”

“Kom op mam, moet je doen!”
“Internet via glasvezel is natuurlijk razendsnel en die pubers bij mij 

in huis waren dan ook razend enthousiast. ‘Kom op mam, moet 

je doen!’ zeiden ze. Toen zijn we overgestapt en daar hebben 

we geen moment spijt van gehad. Het overstappen zelf was zo 

geregeld en de snelheid is gewoon heel fijn. We zijn met z’n 

zessen en zelfs als iedereen bij ons thuis op verschillende devices 

bezig is, loopt het als een zonnetje. 

Georgina van der Poel uit Uden heeft glasvezel en is daar zeer 

tevreden mee. Ze kan natuurlijk ook niets anders vinden, want 

ze werkt namelijk bij een glasvezelprovider, maar dan zitten 

we er toch naast. “Ik heb echt geen glasvezel vanwege mijn  

werkgever, maar puur omdat het internet zoveel sneller en 

betrouwbaarder is dan via de kabel” zegt ze vol overtuiging.

`’Mijn vriend en ik hebben het huis van mijn vader gekocht en zijn 

bij hem in gaan wonen. Wij zijn nog hartstikke jong. We internetten 

veel. Mijn vriend speelt vaak games en mijn vader is wat dat betreft 

nog een beetje van het ouderwetse, zeg maar. Bij onze provider 

kun je nog gebruik maken van de coaxkabel. Die hebben we dan 

ook voor de televisie van mijn vader terwijl wij gebruik maken van 

het snelle internet. Ideaal! Wat een verschil met de kabel. Met coax 

hadden we - sorry dat ik het zeg – altijd gesodemieter. Niet zozeer 

wat de televisie betreft, maar vooral met het internet. Vandaar dus 

ons belang om over te gaan op de glasvezel.”   

Erg prettig en niet te vergelijken met wat we hadden. We doen 

alles nu op glas en alles draait oké. We hebben onze provider nog 

nooit hoeven te benaderen vanwege een storing.”

“Slimme meters, daar doen we niet aan.”
De bandbreedte van glasvezel biedt ruimte voor allerlei nieuwe 

mogelijkheden, maar niet voor Ellen. “Slimme meters en zo, daar 

doen we niet aan. Daar zie ik de voordelen nog niet van in. We 

hebben wel een thermostaat die we op afstand aan en uit kunnen 

zetten, maar daarmee houdt het wat slimme apparaten betreft 

wel op. Ik wil gewoon zelf de lichtjes aan doen in huis.

Maar goed, misschien komt dat nog. Met glasvezel liep ik al niet 

voorop, dus misschien komt dit ook nog wel een keer. Het internet 

is gewoon het belangrijkst. Hup, dat draadje in je router en je hebt 

razendsnel internet en loepzuivere TV, ideaal! Dat draadje doet 

niets anders dan dat. Het is echt een product voor de consument 

om meer downloadvermogen te hebben, meer gamevermogen en 

sneller te kunnen internetten. Het pleziert het gezin.” 

“Gewoon doen die glasvezel”
Ellen keek met glasvezel even de kat uit de boom en kan zich dan 

ook goed inleven in Bekenaren die dat ook doen. Ellen: “Het is 

iets nieuws en mensen zijn altijd huiverig voor iets dat nieuw is. 

Dat was ik in eerste instantie ook. Ik wilde eerst even kijken hoe 

anderen dat deden. Maar met de kennis van nu zou ik zeggen 

‘Prinsenbeek, gewoon doen die glasvezel!’ Het heeft ons alleen 

maar goeds gebracht.”

 

“Nooit meer een trage verbinding.”
Georgina woont in een drukke buurt, maar daar zijn ze het 

allemaal met elkaar eens: glasvezel is top. Nooit meer een trage 

verbinding omdat de hele buurt aan het internetten is. Georgina: 

“Weet je wat het is. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, 

iedereen merkt het verschil. Vrouwen zitten denk ik iets meer op 

de computer, mannen houden meer van televisie en van gamen. 

Het gaat allemaal super. Het is veel fijner, sneller en duurzamer. 

Dat laatste vind ik ook heel belangrijk.”

“Van kabel naar glasvezel, zo gepiept!”
“Overstappen ging heel goed trouwens” vertelt Georgina. “ Onze 

provider had een overstapservice. Ze hielden rekening met onze 

opzegtermijn van een maand, een monteur kwam langs om alles 

GLAS
VEZEL 

Ellen Keijzers  |   Ervaringsdeskundige Georgina van der Poel  |   Ervaringsdeskundige

pleziert 
 het gezin

Als je geen 
glasvezel neemt, 
loop je letterlijk 

een keer vast

aan te sluiten en het hele proces verliep goed. Echt heel fijn 

allemaal. Ik had ook geen e-mailadres bij mijn vorige provider 

dus dat was ook geen probleem. Ik heb een Gmail account en 

kan altijd en overal mailen. Ik was mijn e-mailadres dus niet kwijt 

en hoefde ook geen nieuwe aan te maken. Ik denk wel dat dit 

voor oudere mensen wel een dingetje zal zijn. Eigenlijk vind ik dat 

iedereen gewoon een e-mailadres moet hebben dat onafhankelijk 

is van een provider. Anders loop je elke keer als je wisselt van 

provider tegen hetzelfde gezeur aan.” 

“Slimme zet voor de toekomst.”
Op de vraag of Georgina ooit storing heeft gehad en dat het 

internet eruit lag, reageert ze heel stellig. “Echt niet, dat heb 

ik nog niet mogen ervaren. Maar ik klop het maar af, want een 

storing kan natuurlijk altijd gebeuren. Alles loopt geweldig; wat 

we op het internet ook doen. In de toekomst willen we ook 

nog wat met slimme apparaten gaan doen, maar nu nog niet.  

We denken dat we sowieso de thermostaat gaan doen en verder 

kijken we wel. Je hebt echt van alles tegenwoordig. We zijn met 

glasvezel in elk geval klaar voor de toekomst. Ik denk dat we 

daar allemaal over moeten gaan nadenken. Het is net zoiets als 

zonnepanelen of elektrisch koken. Het is gewoon een verbetering. 

Alles wat beter is, duurzamer, voordeliger, daar moet je gebruik 

van maken, vind ik. Want waarom zou je dat niet doen? Ik geloof in 

elk geval in de kracht van de glasvezel. Bovendien, een alternatief 

is er niet. Uiteindelijk wordt alles glasvezel, dus waarom zou je 

het nu al niet doen? Stap gewoon over, stap die toekomst binnen 

en zoek een provider die al je wensen vervult. Neem je geen 

aansluiting dan snijd je jezelf vroeg of laat in de vingers. Je loopt 

dan letterlijk een keer vast. O ja, ook als je je huis gaat verkopen, 

is een aansluiting op glasvezel toch iets dat meetelt!”
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“Ik wacht op 5G want dat is ook snel”

Glashard feit: 5G komt eraan.

Glasharde fabel: 5G is net zo snel als glasvezel.

Okee, 5G is snel. Het is echter bij lange na niet zo snel als 

glasvezel en bovendien is die snelheid niet vanzelfsprekend. 

Hoe verder je van een zendmast bent verwijderd, hoe meer 

de snelheid afneemt. Ook mist, regen of sneeuw kunnen 

je ontvangst van 5G beïnvloeden. Kortom, 5G is leuk voor 

onderweg maar niet voor thuis. Het is handig voor erbij. 

Waarbij? Bij glasvezel natuurlijk. 

“Heb ik die uploadsnelheid nou echt nodig?”

Glashard feit: als je thuis werkt, moet je snel  

kunnen uploaden.

Glasharde fabel: je uploadsnelheid doet er niet zo toe.

Zeker als je thuis werkt of een onderneming hebt, is het 

van belang dat je net zo snel bestanden kunt uploaden als 

downloaden. Ontvang en verstuur je vaak grote bestanden? 

Werk je veel in de cloud? Dan is een gelijke uploadsnelheid 

echt heel belangrijk voor je. Deze uploadsnelheid is ook 

cruciaal is voor videobellen en vergaderen zonder haperen 

via bijvoorbeeld Microsoft Teams, Skype en Zoom.

“Ik stap niet over want dan ben ik mijn 
e-mail kwijt”

Glashard feit: het e-mailadres van je huidige  

provider kun je niet langer gebruiken.

Glasharde fabel: je raakt je e-mail kwijt.

Heb je een afhankelijk e-mailadres, bijvoorbeeld 

loekjansen@ziggo.nl dan kun je alleen op je webmail  

terecht als je bij je oude provider een e-mail only 

abonnement af kunt sluiten. Gelukkig is er een betere 

oplossing: een onafhankelijk en gratis e-mailadres. Denk 

aan bijvoorbeeld Gmail of Outlook. En omdat providers 

vanaf de zomer verplicht om je e-mailadres na de 

opzegdatum nog zes maanden in de lucht te houden heb 

je dus alle tijd om je webmail op te slaan op je laptop of 

Wat nieuw is, komt snel. Razendsnel. Sterker nog, het komt met de snelheid van het licht: 

glasvezel. Wie zich erop aansluit, sluit zich aan op de toekomst. Want hoeveel dataverkeer 

er ook op je afkomt, met glasvezel ben je er klaar voor. Overgaan op glasvezel is alsof je van 

een stoomlocomotief overstapt op een TGV. Dus waarom zou je dat niet doen? Laten we eens 

kijken welke redenen daarvoor aangedragen worden en of het om feiten of fabels gaat:

desktop en je nieuwe e-mailadres met je familie, vrienden 

en zakelijk relaties te delen. 

“Overstappen is gedoe en kost veel tijd”

Glashard feit: het kost tijd.

Glasharde fabel: het kost veel tijd.

Overstappen is zo geregeld. Binnen no time stap je over 

op meer kwaliteit voor je internet, televisie en bellen. De 

providers kunnen je helpen de overstap of bieden een 

overstapservice aan zodat je nergens naar om hoeft te 

kijken. Zij regelen dan de overstap, inclusief het opzeggen 

van je huidige abonnement en zorgen ervoor dat je je 

telefoonnummer behoudt. Vaak komt je nieuwe provider 

ook de diensten thuis installeren. Zo zit je nooit zonder 

internet, televisie of telefoon en voorkom je dubbele 

kosten. Slim: Controleer voor je bij je nieuwe provider 

vraagt om overstaphulp het contract en de opzegtermijn 

van je huidige aanbieder. 

“Glasvezel is me te duur.”

Glashard feit: glasvezel kost geld.

Glasharde fabel: je bent duurder uit.

Glasvezel is sneller, betrouwbaarder, duurzamer, dus zal het 

ook wel duurder zijn, denk je dan al snel. Nou, afhankelijk 

van je huidige abonnement kan overstappen ook weleens 

financieel aantrekkelijk voor je zijn. Providers bieden 

vaak een leuke korting aan, zeker als je een alles-in-één-

pakket neemt. Je geniet dan naast fantastisch internet van 

loepzuiver en storingsvrij televisie kijken en bellen. Ook 

kun je gebruik maken van alle interactieve mogelijkheden 

die er zijn (pauzeren, vooruitspoelen, opnemen), alle 

streamingsdiensten en – afhankelijk van je provider – de 

mogelijkheid om van HD of 4K beeldkwaliteit te genieten.

  

“De kabel is voor mij goed genoeg.”

Glashard feit: veel dataverkeer gaat nog steeds 

via de kabel.

Glasharde fabel: de kabel kan nog wel een tijdje mee.    

Het dataverkeer stijgt elk jaar. En waar het verkeer drukker 

wordt, nemen ook de files toe. De digitale snelweg zit vol 

en er kan gewoon weinig meer bij. Kijk, vroeger was er vaak 

maar één pc in huis. Tegenwoordig maakt iedereen bij jou 

in de wijk meer gebruik van internet. Tel alle apparaten 

zoals smartphones, pc’s, laptops, tablets en tv’s maar 

eens bij elkaar op en vermenigvuldig dat met het aantal 

huishoudens in je buurt. Al dat verkeer moet via de coax-

kabel naar de wijkcentrale. Daar is die kabel simpelweg niet 

op berekend. Gevolg? Het internet wordt trager en je tv kan 

mosaic-vorming of strepen vertonen en kan zelfs even op 

‘zwart’ gaan. Blijf je op de kabel? Prima, maar dan moet je 

al die zaken voor lief nemen.

Feiten      Fabels
OVER OVERSTAPPEN

Feiten & Fabels
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Kies je
PROVIDER

Kies je provider

Om van glasvezel te genieten, heb je natuurlijk een provider nodig. 

Het voordeel van het glasvezelnetwerk in Prinsenbeek is dat het een 

open netwerk is. Dat betekent dat elke provider welkom is om gebruik 

te maken van het glasvezelnetwerk van Citius om zijn diensten aan jou 

aan te bieden. Daardoor heb je meer keuze, meer om te vergelijken, 

meer aanbiedingen om tegen elkaar af te wegen en meer kans dat er 

een provider tussen zit die exact voldoet aan jouw wensen. Ze stellen 

zich graag aan jou voor.

Jeroen Wijnen is directeur van BAM Infra Telecom. Als inwoner 

van Prinsenbeek legt hij dus glasvezel aan in zijn eigen dorp. 

“Daar moet je maar niet teveel ruchtbaarheid aan geven” zegt 

hij lachend. “Want als er dan iets niet goed gaat, weten ze 

je te vinden. Maar dat gaat niet gebeuren hoor. Ik heb alle 

vertrouwen in het team dat aan het werk is. We zitten nog in 

de opstartfase maar tot nu toe gaat het heel voorspoedig.”

Jeroen en zijn team zijn geen onbekenden in netwerkland. Jeroen: 

“Wij bouwen al decennialang netwerken. Eerst kopernetwerken, 

daarna coaxnetwerken en sinds 2006 werken we aan de derde 

generatie vast netwerk: glasvezel. Dat doen we in Prinsenbeek in 

opdracht van Citius Fiber.”

“Werken met zo min mogelijk overlast.”
BAM Infra Telecom heeft een goede opstart gemaakt. Ze hebben 

de eerste straatgedeeltes al verwerkt, maar zitten echt nog in 

de opbouwfase van het project. “Het bouwgedeelte gaat in twee 

delen” zegt Jeroen. “De eerste stap is het bouwen van het net. 

De tweede stap is het actief maken van de klanten. Dan gaan we 

bij de mensen naar binnen om de kastjes op te hangen en zo. 

Met het graven in de openbare ruimte hopen we ruim voor het 

einde van het jaar klaar te zijn. En dit jaar nog aangesloten. We 

beseffen ons goed dat we in coronatijd zitten. We willen zo veilig 

en efficiënt mogelijk werken, de inwoners goed informeren en 

de overlast voor hen tot een minimum beperken. Daar zetten we 

maximaal op in en hebben er zelfs een speciale bouwmethode 

voor ontwikkeld. Hierbij werken we vanuit een centraal tracé. We 

weten waar de hoofdlijnen komen te liggen en van daaruit maken 

we allemaal kleine buisjes naar de voorgevel van de woning. 

Daarna gaat de stoep open, koppelen we die buisjes meteen aan 

het hoofdnet en sluiten we de boel direct. Later blazen we dan 

de glasvezel in en monteren we het in het huis af. Zo kunnen  

we snel werken waarbij we maar heel kort de boel open hoeven 

te gooien.”

“Het woord ‘gratis’ gaat er een keer vanaf.”
“De aansluiting in huis doen we bij mensen die hier toestemming 

voor hebben gegeven. Waar de aansluiting moet komen nemen 

we van te voren met ze door. Meestal is dat de meterkast. Bij 

mensen die geen toestemming hebben gegeven, komen we 

niet naar de woning toe, maar wel voor de woning langs. Wil je 

later een keer aangesloten worden? Geen probleem, maar het 

kan zijn dat je daar dan voor moet betalen. Nu kun je nog een 

gratis glasvezelaansluiting krijgen, maar dat woordje gratis gaat 

er natuurlijk een keertje vanaf.” 

“Als Bekenaar heb ik mezelf natuurlijk ook voor glasvezel opge-

geven. Laat die glasvezel maar komen. Graag zelfs. Want ook bij 

BAM zijn we de afgelopen tijd meer gaan thuiswerken en hebben 

we gemerkt hoe belangrijk het is om een stabiel en snel data-

netwerk te hebben. Je hebt videocalls, je moet bestanden down- 

loaden en versturen en daar heb je gewoon bandbreedte voor  

nodig. Ik zeg altijd “je hebt verschillende technieken waar je uit 

kunt kiezen”. De meest geavanceerde en toekomstvaste is glas-

vezel. Dit wordt ook steeds meer een voorwaarde om appara-

ten goed te kunnen gebruiken. Want met de groei van ‘Internet 

of things’ maken steeds meer apparaten gebruik van draadloze 

communicatie. Of het nou smartphones zijn, tablets, koelkasten, 

thermostaten, lantaarnpalen, lichtbakken, ze zenden allemaal  

informatie uit en dat moet wel allemaal getransporteerd worden. 

En die snelwegen van de toekomst bouwen wij met glasvezel.” 

Jorrit Majkowski  |   ErvaringsdeskundigeJeroen Wijnen  |  BAM Infra Telecom

De snelwegen van 
DE TOEKOMST 
bouwen wij met 
GLASVEZEL
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Wie zijn jullie?
Wij zijn DELTA. Al meer dan 20 jaar bieden wij onze klanten 

uitstekende service en de beste kwaliteit internet. Dat blijkt keer 

op keer uit onderzoeken van de Consumentenbond waarin we al 

jaren in de top-3 staan. In Zeeland zijn we dé telecomprovider 

en energieleverancier van de provincie. Omdat we het beste 

netwerk hebben, kiezen veel mensen voor ons internet, tv en 

bellen. Sinds 2018 groeit ons netwerk ook hard buiten Zeeland. 

Telecomdiensten leveren we niet alleen aan consumenten, maar 

ook aan mkb’ers en de grootzakelijke markt. 

Wat maakt jullie bijzonder?
De meeste glasvezelaanbieders bieden een standaard pakket waar 

alle diensten in zitten. Als het aan ons ligt, kies je je eigen weg. 

Dat begint bij DELTA met internet via glasvezel van 150 Mbps voor 

maar € 45,- per maand met gratis installatie door een monteur. 

Verder kies je zelf of je ook wilt bellen en interactief tv wilt kijken. 

Welke glasvezeldiensten bieden jullie aan?
Internet, interactieve televisie, vast en mobiel bellen.

Welke pakketten hebben jullie?
Bij ons stel je zelf je eigen pakket samen, helemaal afgestemd 

op wat jij wilt. Wij zorgen dat alles wordt aangesloten. En welke 

optie je ook kiest hij is maandelijks opzegbaar. De basis van het 

Flexpakket heeft een constante stabiele internet tot wel 1 Gbps 

snelheid met uitstekende wifi.

Welk pakket raden jullie nieuwe gebruikers van 
glasvezel aan?
Niet iedereen wil hetzelfde alles-in-één pakket, toch? Daarom 

laten we bij DELTA de keuze aan jou. Op deltaglasvezel.nl stel je 

eenvoudig je eigen Flexpakket samen. Klik op wat je wilt hebben 

en je ziet meteen je maandbedrag. Wil je later toch iets veranderen 

dan kun je dat maandelijks aanpassen. Zo betaal je alleen voor wat 

je ook écht nodig hebt. 

Ja. Als nieuwe klant krijg je de eerste drie maanden 

een gratis upgrade. Je geniet dan van de allerhoogste 

internet¬snelheid (1 Gbps) en het maximale zenderaanbod 

van ruim 120 tv -kanalen. Bovendien krijg je ook gratis 

installatie tot in de nok t.w.v. € 182,50.

Installatie tot in de nok
Heb je sterke wifi op zolder nodig? Geen probleem. DELTA 

installeert zelfs gratis extra wifi punten indien nodig. En wil 

je dat de bekabeling netjes wordt weggewerkt? Zij gaan voor 

je aan de slag. Wat kun je exact van deze installatie service 

verwachten:

* Wifi op 3 verdiepingen

* Inclusief gratis extra wifi-punten, indien nodig

* Alle interactieve tv’s en een telefoon aangesloten

* Instellen wifi op 2 computers, tablets of telefoons

* Bekabeling netjes weggewerkt langs de plinten

Zo geniet jij zonder zorgen van razendsnel glasvezelinternet, 

haarscherpe tv en kraakheldere telefonie, overal in huis. 

Voorstellen provider  |  Delta

Waarom adviseren jullie glasvezel boven 
coax of koper?
Omdat je dan profiteert van een hoop voordelen, zoals:

*  Stabiel & betrouwbaar internet

*  Gegarandeerde internetsnelheid 

*  Up- en downloaden gaat altijd even snel 

*  Altijd even snel, ongeacht met hoeveel mensen je in huis 

tegelijk online bent. 

Waarom moet een gebruiker van bijvoorbeeld 
KPN of Ziggo naar jullie overstappen?
Je krijgt toegang tot het modernste en allersnelste internet 

van dit moment. Hiermee geniet je van ongekende up- en 

downloadsnelheden, waardoor je zonder haperingen online 

films en series kijkt en online kunt gamen. Zelfs als je met 

z’n allen tegelijk online bent en meerdere apparaten gebruikt, 

krijg je altijd de internetsnelheid waarvoor je betaalt. 

Wij zijn DELTA
Hebben jullie een speciale aanbieding 
voor Prinsenbeek?

BESTELLEN?
Website: Deltaglasvezel.nl
Telefoon: 0118 22 55 71
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Wie zijn jullie?
Wij zijn TriNed, dé glasvezelspecialist bij jou in de buurt. 

Al meer dan 20 jaar leveren we internet, televisie en vaste 

telefonie aan zowel particulieren als zakelijke klanten. Sinds 

2008 doen wij dit enkel nog via glasvezel om ervoor te zorgen 

dat jij de beste kwaliteit in huis hebt. Zo zijn wij een van de 

meest ervaren serviceproviders op gebied van glasvezel 

geworden. Dagelijks vertrouwen dan ook velen klanten op 

onze diensten. 

Wat maakt jullie bijzonder?
Bij TriNed ervaar je standaard een aantal voordelen. Zo kun 

je bij ons kiezen uit televisie via coax of juist interactief. De 

binnenhuisinstallatie doen we gratis en je krijgt een jaar lang 

gratis het Pluspakket of FOX Sports Eredivisie. Overstappen is 

een makkie want dat regelen wij voor je.

Welke glasvezeldiensten bieden jullie aan?
Minimaal 500 Mbps up- en downloadsnelheid internet, 

televisie via coax of juist interactief en vaste telefonie. 

Welke pakketten hebben jullie?
Alleen voor internet sluit je een jaarabonnement af. De overige 

diensten kun je bij ons maandelijks opzeggen en aanvragen. 

Welk pakket raden jullie nieuwe gebruikers 
van glasvezel aan?
Het alles-in-één-pakket met 500 Mbps internet, digitale 

televisie via de coaxkabel en vaste telefonie vanaf € 65,- per 

maand.

  

Ja, hebben we. Iedere nieuwe klant krijgt een jaar lang 

gratis het Pluspakket of FOX Sports Eredivisie, gratis 

binnenhuisinstallatie én gratis overstapservice. Je hebt al 

een 500 Mbps up- en download internetabonnement voor 

maar € 49,50 per maand.

Waarom adviseren jullie glasvezel boven 
coax of koper?
Kiezen voor glasvezel heeft veel voordelen. Zo is het 

milieuvriendelijker dan een koperverbinding. Verder kun je 

supersnel internetten, krijg je constante kwaliteit geleverd en 

kun je up- en downloaden met dezelfde hoge snelheid. 

Voorstellen provider  |  Trined

Waarom moet een gebruiker van bijvoorbeeld 
KPN of Ziggo naar jullie overstappen?
Met onze overstapservice is overstappen zo geregeld. Wij  

zeggen je huidige abonnement op, adviseren je bij het over-

zetten van je e-mailadres en zorgen ervoor dat je niet zonder 

diensten of met dubbele lasten te maken krijgt. Deze service 

is bij de meeste providers in Nederland van toepassing. Kijk 

op onze website of jouw huidige provider er ook tussen staat. 

Wil je de stap naar glasvezel maken? 
Eindelijk razendsnel internetten, tv kijken in haarscherpe  

kwaliteit en voordelig vast bellen? Bezoek dan voor meer  

informatie of voor je aanmelding onze informatiebus op de 

Pastoor Loosstraat. We staat er van maandag 20 juli t/m  

zaterdag 25 juli van 10.00 – 17.00 uur. In verband met het  

coronavirus hebben we maatregelen getroffen om onze 

dienstverlening en service aan te kunnen blijven bieden. Deze 

kun je lezen op www.trined.nl/over-ons/coronavirus

Wij zijn TriNed
Hebben jullie een speciale aanbieding 
voor Prinsenbeek?

Glaze18

BESTELLEN?
Website: www.trined.nl
Telefoon: 0880 803 030



21Glaze Glaze20

Wie zijn jullie?
Wij zijn Caiway glasvezel en werken aan steeds betere 

televisie-, internet- en telefoniediensten. Bij Caiway doen we 

dat vol overtuiging en al meer dan 30 jaar. Daardoor weten we 

dat goed luisteren meer oplevert dan mooie praatjes. En dat 

kundige, persoonlijke service minstens zo belangrijk is als een 

snelle en betrouwbare verbinding. 

Inmiddels profiteren al ruim 200.000 klanten in heel 

Nederland van onze ervaring en gedrevenheid. Met als 

resultaat dat we zijn uitgegroeid tot de op één na grootste 

glasvezelprovider van Nederland. Daarbij vergeten we ook de 

buitengebieden niet. Want sinds dat we in 2012 zijn begonnen 

met het leveren van diensten via glasvezel, is het onze ambitie 

om ook daar zo’n 500.000 huishoudens toegang te geven tot  

het modernste netwerk.

Zo zijn we in de afgelopen drie decennia voortdurend bezig 

geweest om de techniek van morgen in je huiskamer te 

krijgen. Zonder uit het oog te verliezen dat mensen uiteindelijk 

belangrijker zijn dan bits en bytes. Met Caiway ben je dan ook 

verzekerd van een aanbieder die de nieuwste ontwikkelingen 

echt voor iedereen bereikbaar maakt. Nu en in de toekomst.

Wat maakt jullie bijzonder?
Internetten met de snelheid van het licht, interactief  

televisiekijken en voordelig bellen. Dat is wat je krijgt met 

glasvezel van Caiway. Je bent altijd verzekerd van kwaliteit 

voor een eerlijke prijs. Wat onze klanten waarderen is het per-

soonlijk advies, het installatiegemak, onze betrouwbaarheid, 

een toekomstvast glasvezelnetwerk, de keuze uit meerdere 

pakketten en onze buitengewone service. Het aansluiten van 

je pakket is niet moeilijk en kun je eenvoudig zelf. 

Met onze installatiehandleiding en instructiefilmpjes op 

https://www.buitengewoonglasvezel.nl/site/nl/applicatie/

handleidingen-glasvezel, zorgen we ervoor dat je precies weet 

hoe dit moet. Maar als je dit liever aan ons overlaat, komt onze 

monteur het graag en helemaal gratis voor je installeren. 

Welke glasvezeldiensten bieden jullie aan?
Internet, TV, vast en mobiel bellen.

Welke pakketten hebben jullie?
Je kunt bij ons kiezen uit de pakketten: Internet en TV 

Voordelig, Internet en TV Slim en Internet en TV Snel. Je kunt 

je pakket vervolgens uitbreiden met extra zenderpakketten en 

belbundels. Wil je liever een pakket zonder televisie? Dan is 

dat uiteraard ook geen probleem. Zo stel je eenvoudig een 

glasvezelpakket samen dat bij je wensen past. 

Welk pakket raden jullie nieuwe gebruikers 
van glasvezel aan?
Het ‘Internet & TV Slim-pakket’ is ons meest gekozen pakket. 

Hiermee krijg je gegarandeerd 250 Mbit/s up & down, gratis 

wifi modem, interactieve TV met twee ontvangers en live TV 

kijken op je tablet, smartphone en pc. 

  

Jazeker! Wat dacht je van twee maanden korting op 

internet en televisie Slim (van € 61,50 voor € 43,-) en  

twee maanden korting op internet en televisie Snel (van  

€ 73,50 voor € 49,-) 

Waarom adviseren jullie glasvezel boven 
coax of koper?
Omdat glasvezel meer voordelen biedt, zoals stabiel & 

betrouwbaar internet, een gegarandeerde internetsnelheid 

tot wel 600 Mbit/s, even snel up- en downloaden, en altijd 

dezelfde snelheid ongeacht het aantal gebruikers.

Voorstellen provider  |  Caiway

Waarom moet een gebruiker van bijvoorbeeld 
KPN of Ziggo naar jullie overstappen?
Je krijgt dan toegang tot het modernste en allersnelste 

internet van dit moment. Hiermee geniet je van ongekende 

up- en downloadsnelheden waardoor je zonder haperingen 

online films en series kijkt en online kunt gamen. Zelfs als 

je met z’n allen tegelijk online bent en meerdere apparaten 

gebruikt, heb je gegarandeerd razendsnel internet tot wel 

600 Mbit/s. Traag internet en alle ergernissen die daarmee 

gepaard gaan, laat je met glasvezel van Caiway voorgoed 

achter je.

Wij zijn Caiway
Hebben jullie een speciale aanbieding 
voor Prinsenbeek?

BESTELLEN?
Website: Buitengewoonglasvezel.nl
Telefoon: 088 2249 001 
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Wie zijn jullie?
Wij zijn Online.nl, een Nederlandse aanbieder van internet, tv 

en bellen. Wij maken het graag compleet. Compleet betekent 

bij ons supersnel internet, Opnemen, pauzeren, TV Gemist en 

FOX Sports Eredivisie 1, 2 én 3 in het basis tv-pakket. 

Maar het betekent ook 100% Installatiegarantie, gratis 

Overstapservice, een gratis wifimodem en nog veel meer. 

Kortom compleet betekent bij ons ‘zorgeloos’.

Wij zijn. Door ons supersnelle en betrouwbare internet, onze 

gunstige beltarieven en het enorm uitgebreide tv-aanbod 

bieden we overal in Nederland het compleetste pakket voor 

de beste prijs. We zijn zelfs de op twee na grootste aanbieder 

van tv in Nederland! Dit komt door onze samenwerking met 

Canal Digitaal.

Online.nl is een voortzetting van het in 1994 in Amsterdam 

opgerichte EuroNet Internet. Als eerste aanbieder verkocht 

EuroNet rechtstreeks en via de detailhandel starterspakketten 

om te kunnen internetten. Na diverse merknamen zoals 

Wanadoo en Orange werden we in 2013 onderdeel van de 

M7 Group S.A. en sindsdien is het officieel Online.nl. Als 

dochteronderneming van de M7 Group S.A. kunnen wij de 

interactieve televisiediensten aanbieden van ons zusterbedrijf 

Canal Digitaal. Canal Digitaal biedt satelliettelevisie én 

internet-tv. Dus ook als je geen satellietschotel hebt, kun je 

gebruik maken van alle voordelen. Dankzij onze gebundelde 

krachten hebben we een heel compleet en voordelig tv-

pakket. Met interactieve televisie zoals het bedoeld is; in de 

beste beeld- en geluidskwaliteit, door je hele huis, op alle 

apparaten. 

Wat maakt jullie bijzonder?
Bij Online.nl zit je goed. Want je hoeft je nergens zorgen over 

te maken. Bij ons krijg je namelijk het compleetste pakket voor 

de beste prijs. Dat betekent naast betrouwbaar internet een 

heel volledig TV-pakket met standaard Opnemen, Pauzeren, 

TV Gemist, alle drie de zenders van FOX Sports, de Canal 

Digitaal TV App en Video on Demand, het zit bij ons allemaal 

in het basis TV-pakket. Over compleet gesproken.

Welke glasvezeldiensten bieden jullie aan?
We bieden drie snelheden: 100, 200 en 500 Mb/s

Welke pakketten hebben jullie?
We bieden vier pakketten aan:

*  Internet

*  Internet & bellen

*  Internet & tv

*  Alles-in-1 (internet, tv & bellen).

Deze pakketten kunnen we aanbieden op basis van 100 Mb/s, 

200 Mb/s en 500 Mb/s.

Welk pakket raden jullie nieuwe gebruikers 
van glasvezel aan?
84% van onze klanten kiest voor 100 MB/s internet met tv en 

bellen. Deze snelheid is voor de meeste gebruikers voldoende. 

Denk aan een gezin met nog kleinere kinderen. Stel je hogere 

eisen aan de capaciteit van je verbinding, dan is 200 Mb/s 

een goede snelheid. Bijvoorbeeld omdat je met meerdere  

computers tegelijk online wilt of allemaal in het gezin gelijk 

wilt Netflixen of een eerder uitgezonden tv-programma wilt 

bekijken. Met 500 Mb/s is (bijna) alles mogelijk. Met dit glas-

vezel abonnement zijn er praktisch geen belemmeringen 

meer. Dus zonder gedoe kan iedereen in huis op de smart- 

phone, videobellen, programma’s terugkijken, tv-kijken in 4K, 

de grootste bestanden snel downloaden en ga zo maar door.

We hebben geen speciale aanbieding want we bieden al het 

compleetste pakket voor de beste prijs. Het hele jaar.

Waarom adviseren jullie glasvezel boven 
coax of koper?
Glasvezel is stabieler en betrouwbaarder. Je beschikt over een 

eigen aansluiting die je met niemand hoeft te delen waardoor 

je nooit last hebt van digitale spitsuren en storingen. Zo is jouw 

verbinding altijd snel en stabiel. Verder kan glasvezel oneindige 

hoeveelheden data aan. Op basis van de huidige behoeften van 

consumenten bieden we 100, 200 en 500 Mb/s. Als de behoefte 

aan capaciteit toeneemt kunnen we dat ook verhogen. Hiermee 

ben je helemaal klaar voor nu en de toekomst!

Waarom moet een gebruiker van bijvoorbeeld 
KPN of Ziggo naar jullie overstappen?
Heel simpel, omdat we het compleetste pakket voor de beste 

prijs bieden. Belangrijke elementen om te noemen t.o.v. KPN of 

Ziggo zijn:

* Een zeer goed FRITZ!Box wifimodem 

* 80+ tv-zenders (52 in HD)

* Gratis 100 uur opnemen

* Gratis FOX Sports 1,2 en 3

En mocht je ook willen bellen. Bij Online.nl krijg je een gratis 

telefoonnummer en hebben we voordelige belpakketten.

Voorstellen provider  |  Online.nl

Wij zijn Online.nl
Hebben jullie een speciale aanbieding 
voor Prinsenbeek?
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BESTELLEN?
Website: actie.online.nl/gavoorglasvezel
Telefoon: 085 0485151
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Wie zijn jullie?
Welkom bij Kliksafe, al 15 jaar de grootste aanbieder van 

veilig internet. Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid, 

service en veiligheid. En daar stoppen we ook al onze energie 

in. Als je ons belt, helpen we je. Sowieso. We zijn niet de 

grootste provider: er werken ruim veertig mensen bij ons. Dat 

betekent: korte lijntjes, en herkenbaarheid. Bekijk ons team op  

kliksafe.nl/team. 

Internet is handig, maar niet altijd veilig. je kunt makkelijk 

ongewenste content tegen komen, zoals porno of illegale (gok)

sites. Wij vinden dat iedereen veilig online moet kunnen zijn. 

Daarom is een internetverbinding van Kliksafe altijd gefilterd 

en beschermen we je actief tegen virussen en phishing.

Wat maakt jullie bijzonder?
In ons filter zit een ondergrens, waardoor je porno en 

illegale (gok)sites niet te zien krijgt. Daar bovenop kan je 

ook een persoonlijk filter in te stellen. Ook ontwikkelen we 

hulpmiddelen voor bijvoorbeeld ouders om toezicht te kunnen 

houden op het gebruik van mobiel én vast internet in je 

huishouden. Onze missie is: Iedereen veilig online. 

Welke glasvezeldiensten bieden jullie aan?
Onze diensten zijn gericht op internet en bellen. Voor internet 

bieden we drie snelheden aan. Kies je voor bellen bij een 

pakket, dan is er ook een mogelijkheid om gebruik te maken 

van belbundels, waardoor je voordeliger uit bent als je veel 

belt.

Welke pakketten hebben jullie?
Kliksafe biedt voor de glasvezel de volgende pakketten aan:

Internet Extra

* 50 Mb (+ bellen) 

* 100 Mb (+ bellen)

* 200 Mb (+ bellen)

  

Voor actuele prijzen, check onze site: www.kliksafe.nl

Waarom adviseren jullie glasvezel boven 
coax of koper?
Glasvezel is een stabiele verbinding met een gelijke download 

als upload snelheid. Omdat de glasvezellijn in huis binnenkomt 

heb je geen kwaliteitsverlies. Dus wil je stabiliteit en kwaliteit, 

ga voor glasvezel. 

Waarom moet een gebruiker van bijvoorbeeld 
KPN of Ziggo naar jullie overstappen?
Ons filter is de belangrijke reden waarom klanten overstappen 

naar Kliksafe. Hierdoor heb je niet alleen de stabiliteit van 

glasvezel, maar ook nog eens kwalitatief veilig internet. Wie 

wil dat nou niet?

Verder staat onze klantenservice hoog aangeschreven bij 

onze eigen klanten. Volgens onafhankelijk onderzoek van 

Telecompaper zijn wij nummer twee van Nederland, en daar 

zijn we best trots op! 

Voorstellen provider  |  Kliksafe

Wij zijn Kliksafe
Hebben jullie een speciale aanbieding 
voor Prinsenbeek?
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BESTELLEN?
Website: www.kliksafe.nl
Telefoon: 0341 274 999 
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S tap 1 S tap 3

S tap 4

S tap 2

Ik heb 
gekozen 
om me aan 
te sluiten, 

Van toestemming tot aansluiting Van toestemming tot aansluiting

 
Je krijgt bezoek van de schouwer van de BAM Infra Telecom. De 

schouwer komt langs als hij in de buurt is en dus niet op afspraak. 

Hij kijkt samen met jou waar de glasvezel in huis het beste 

aangesloten kan worden. Het liefst houden we de bestaande 

aansluiting aan. Bij de meeste huizen zit deze in de meterkast 

of in de woonkamer. Omdat voor het gebruik van glasvezel 

stroom nodig is, moet er wel een stopcontact in de buurt van de 

glasvezelaansluiting zijn.

 
De stoep en/of de straat in je wijk wordt opengemaakt zodat 

de glasvezelkabels in de grond gelegd kunnen worden. Daarna 

wordt de kabel ondergronds – op ongeveer 60 cm diepte - naar 

je woning gebracht. Dit doen we via een zogenaamde tuinboring. 

Dat is onschadelijk voor je voortuin en de bestrating en je hoeft er 

ook niet thuis voor te zijn. 

Als we ’s ochtends de stoep open graven dan proberen we deze 

voor het einde van de middag al weer dicht te hebben. Als je straat 

moeilijk toegankelijk is, dan is dat dus slechts voor korte tijd. De 

graafwerkzaamheden in je straat duren in principe niet langer dan 

vijf dagen en je woning of bedrijf blijft gewoon toegankelijk. 

 
Er komt een monteur bij je langs op de datum die we met je 

hebben afgesproken. Hij installeert de aansluiting op de plek die 

je met de schouwer hebt bepaald. De glasvezelmonteur heeft 

meestal een collega bij zich. Eén doet de grotere werkzaamheden 

en de ander de installatie. Vaak wordt eerst de glasvezelkabel bij je 

gevel opgegraven en naar je kelder of kruipruimte doorgetrokken. 

Soms moet hiervoor een beperkte boring gedaan worden. Daarna 

installeert de andere monteur het glasvezelaansluitpunt en bekijkt 

of alles voldoet aan de eisen zoals die aan een glasvezelaansluiting 

zijn gesteld.  

 
Je hebt nu een aansluiting in huis tot het snelste internet dat er 

bestaat. Die aansluiting verplicht je tot niets. Als je wilt, kun je 

alles bij het oude laten en er later gebruik van maken. Zie het 

als een station voor een hogesnelheidslijn. Je beslist zelf of én 

wanneer je op de hogesnelheidstrein wilt stappen, maar het 

station is in elk geval al geregeld. Helemaal gratis.

Een stap verder? 
Direct op die razendsnelle trein stappen? Kies dan het 

glasvezelabonnement dat bij je past bij één van de providers. 

Je vindt ze in dit magazine. Als de monteur van je provider het 

modem heeft geïnstalleerd en je glasvezelabonnement heeft 

geactiveerd, kun je gebruik maken van het supersnelle en 

betrouwbare glasvezelnetwerk van Citius Fiber.

en nu?

Glaze26



29Glaze

In Prinsenbeek wordt een glasvezelnetwerk aangelegd 

in opdracht van Citius Fiber. Een nieuw bedrijf, maar 

met jarenlange ervaring. In het team zitten namelijk 

de grondleggers van glasvezel in Nederland aangevuld 

met jongere mensen met frisse ideeën. Directeur Martin 

Wanschers is trots op zijn team. “Wij zijn een bedrijf dat 

open glasvezelnetwerken aanlegt in Nederland. ‘Open’ wil 

zeggen dat ons netwerk toegankelijk is voor alle providers 

om diensten op aan te bieden. Hierdoor kun je als klant de 

beste keuze maken en dat vinden wij belangrijk. Wij leveren 

glasvezel vanaf de bron (de internet exchange in Amsterdam) 

naar de meterkast bij je thuis of bij je bedrijf.”

“Bijdragen aan de ontwikkeling van Prinsenbeek.”
Een open netwerk maakt Citius Fiber een bedrijf dat anders is 

dan anderen. Martin: “Klopt, we varen een eigen koers waarbij 

we de maatschappij ook echt iets willen bieden. Zo sluiten we 

in Prinsenbeek ook maatschappelijke objecten aan zoals scholen, 

kerken, huisartsenposten, de brandweer en verenigingen. Dat doen 

we omdat we weten dat de ontwikkeling van een gemeenschap 

een grote boost krijgt als alles en iedereen toegang heeft tot snel 

internet. Daar zijn wereldwijd veel onderzoeken naar gedaan. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat vanuit huis 

een bedrijf begint toeneemt als er een glasvezelnetwerk ligt. De 

toegang tot modern onderwijs wordt een stuk beter. 

En ouderen die zorg nodig hebben, krijgen met snel en 

betrouwbaar internet toegang tot voorzieningen waardoor ze 

langer thuis kunnen blijven wonen. Denk aan videobellen met 

je arts of aan apparatuur die de gezondheid van mensen op 

afstand kunnen meten. Daar heb je supersnel internet voor nodig. 

Met koper en coax kun je wel snel downloaden, maar als je wilt 

gaan videobellen, moet je je eigen signaal ook heel snel kunnen 

versturen. Dat lukt eigenlijk alleen maar goed met glasvezel.  

En daar maken wij ons hard voor. Je hebt nu al profijt van glasvezel, 

maar je kunt er heel lang mee vooruit. Er zit namelijk geen limiet 

aan de snelheid en bandbreedte, hoe veel het dataverkeer ook 

toeneemt. “

“Gebouwd met het oog op morgen”
“Wat ons ook onderscheidt” vervolgt Martin. “Is dat je bij ons geen 

gedeelde infrastructuur hebt. Je ziet bij coax en ook bij andere 

glasvezelnetwerken dat de kabel of glasvezel met anderen wordt 

gedeeld. Vaak zit je op je glasvezel met 32 andere gebruikers, of 

bij coax aan het einde van een blok. Dat kan nu nog prima, maar op 

termijn krijg je weer beperkingen. Bij ons krijgt iedereen zijn eigen 

unieke glasvezelkabel. Die wordt dus alleen door jou gebruikt en 

niet gedeeld met je buren of andere mensen in je straat. In ons 

netwerk hebben we ook heel veel flexibiliteit ingebouwd. Wat dat 

onze klanten oplevert? Graafrust! 

Voor de aanleg van glasvezel moet de hele straat en de stoep 

open en dat geeft overlast. Maar door de manier waarop we dat 

hebben gedaan, hoeven we straks nooit meer te graven als we 

nieuwe toepassingen op dat netwerk willen plaatsen. Of het nou 

gaat om bijvoorbeeld afvalcontainers, lantaarnpalen of andere 

‘slimme objecten’, er gaan de komende jaren heel veel nieuwe 

toepassingen ontstaan die allemaal met internet verbonden 

moeten worden. En dat kan alleen maar via glasvezel. Draadloze 

verbindingen zijn vaak onstabiel en ook niet altijd veilig. Die 

kunnen worden onderschept. Een glasvezelsignaal kun je niet 

onderscheppen. Als je een glasvezel wilt aftappen dan wordt 

dat door ons gezien en gaan we kijken wat er aan de hand is. En 

naast alle voordelen die glasvezel direct biedt, is het ook nog eens 

beter voor het milieu. Glasvezelnetwerken gebruiken 60% minder 

energie en kunnen niet uitzetten, oxideren of de aarde op welke 

manier dan ook aantasten. Daarmee ben je klaar, voor nu en voor 

de toekomst!”

KLAAR 
VOOR 
de toekomst

Martin Wanschers  |   Citius Fiber
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Gadgets & Weetjes Gadgets & Weetjes

Haal het nieuwste van 
het nieuwste in huis

MET GLASVEZEL OPEN JE JE HUIS OF BEDRIJF VOOR ALLERLEI 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN. JE ZET LETTERLIJK DE DEUR OPEN 

VOOR ALLERLEI SLIMME APPARATEN EN VOORZIENINGEN. 

ZO MAAK JE MET DE GADGETS OP DEZE PAGINA’S JE LEVEN 

COMFORTABELER, DUURZAMER EN VEILIGER.

SLIM IDEE, MAAK JE WONING SLIMMER 
Praten met apparaten. Vroeger werd je voor gek verklaard. 

Tegenwoordig is het echt té gek. Of het nu om je verlichting 

gaat, je jaloezieën, verwarming, airconditioning, deursloten 

of andere slimme apparaten die je in huis hebt. Je kunt ze 

allemaal op afstand bedienen met je smartphone of tablet. 

Met hand- of spraakbediening kun elk apparaat of voorziening 

apart aansturen, maar ze ook onderling op elkaar afstemmen 

door zogenaamde scénes aan te maken. Maak bijvoorbeeld de 

scene ‘slapen’ aan waarbij automatisch alle lampen uit gaan, 

de verwarming omlaag gaat en de deuren op slot gaan. Het 

maken van scénes is super eenvoudig. Er zijn verschillende 

platforms op de markt waarmee je dit allemaal kunt regelen, 

zoals Homey, Google Home, HomeKit van Apple, Z-Wave en 

Zigbee.

RING, RING, WIE IS DAAR? 
Met de Ring Video Deurbel weet je altijd wie er voor je voordeur 

staat. Zodra hij beweging detecteert, kun je iedere bezoeker 

zien, horen en spreken, waar ter wereld je ook bent. Ring is 

namelijk gekoppeld aan je smartphone, tablet of pc, zodat je 

altijd en overal je huis in de gaten kunt houden. Een veilig idee.   

WIE IS DE SLIMSTE IN HUIS? 
Een slimme speaker is een draadloos apparaat met een 

ingebouwde virtuele assistent. Door er tegen te praten kan het 

van alles voor je doen. Je verwarming hoger zetten, je muziek 

afspelen, iets opzoeken in Wikipedia, je aan een afspraak 

herinneren, een conference call starten, een zoekopdracht 

op Google uitvoeren en nog veel meer. Iets voor jou? Let er 

dan wel op dat je een luidspreker koopt die het Nederlands 

beheerst, zoals de Sonos One, Google Home, Google Nest Mini 

of de Harman Kardon Citation One. 

EEN NIEUW GELUID IN KOPTELEFOON 
TECHNOLOGIE
Bij thuiswerken of werken op een flexplek klagen veel mensen 

over geluidsoverlast zoals rumoer, bellende collega’s, klussende 

buren, spelende kinderen en ander omgevingsgeluid. Met een 

noise cancelling koptelefoon heb je er geen last meer van. Deze 

slimme headphones hebben microfoons op de koptelefoon die 

het omgevingsgeluid meten, analyseren en dempen waardoor 

hinderlijke geluiden minder hoorbaar zijn en je rustig en 

geconcentreerd door kunt blijven werken. De meeste noise 

cancelling koptelefoons zijn draadloos waardoor je gewoon 

rond kunt lopen zonder last te hebben van een draad.

BETER ZIEN EN GEZIEN WORDEN
De webcam op je laptop is over het algemeen maar een 

eenvoudig ding. Wil je goed zien en gezien worden, denk dan 

eens aan een professionele webcam. Dat praat en kijkt een 

stuk prettiger. Je hebt ze met een goede beeldresolutie tot 

aan HD-, Full HD- en 4K kwaliteit. Hoe beter de kwaliteit, hoe 

beter het beeld en hoe vloeiender het beeld loopt. Er zijn tal 

van aanbieders die professionele webcams leveren zoals Trust, 

HP, Sitecom, Logitech, Microsoft en Creative Labs.

DE THUISPRINTER DIE OOK WERKT 
ALS JE NIET THUIS BENT
De HP Tango X 110 printer is ‘s werelds eerste Smart Home-

printer. Download de app, maak verbinding met de printer en 

je kunt printen, scannen en kopiëren via je smartphone, laptop 

of tablet, waar ter wereld je ook bent. Handig wanneer je 

onderweg bent. Als je thuiskomt liggen je printjes al klaar! 

DEZE DOPPEN ZIJN NIET TE STOPPEN
Airpods zijn de populairste oordoppen van dit moment, zoals 

de AirPods en AirPods Pro van Apple. Zo voer je simpel een 

gesprek zonder dat je je smartphone constant in je hand hoeft 

te houden.
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