
Samen gaan we voor glasvezel!
Inschrijven kan tot en met 18 juli 2022! Dit doet u eenvoudig op 
glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/inschrijven.php. Zodra u zich heeft 
aangemeld voor een glasvezelverbinding komen wij bij u een 
vlaggetje planten.

Voor meer informatie over glasvezel gaat u naar 
glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl of scan de QR-code.  
Maar u kunt ook telefonisch contact opnemen (0115 510 000).

Alles wat u wilt weten over glasvezel de voordelen, keuze in 
providers, aanlegkosten en ons aanbod in de dorpen!

Inschrijven kan t/m 18 juli 2022

Heeft u vragen over glasvezel  
voor ons?

  glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl 
  zeeuwsvlaanderen@glasdraad.nl 
  0115 - 510 000 (bereikbaar tussen 9:00 en 18:00 uur)

 06 - 82 63 99 64 (alleen voor WhatsApp)

GlasDraad  
Zeeuws-Vlaanderen
Dat levert.

Razendsnel 
en betrouwbaar 

internet

Jo-Annes de Bat,  
lid Gedeputeerde Staten van Zeeland

“ Zonder breedband kunnen ouders en  
kinderen niet thuiswerken en Netflix kijken, 
lopen agrariërs aan tegen beperkingen in  
hun bedrijfsvoering en kunnen mkb’ers  
niet innoveren. Kortom, deze investering  
is bittere noodzaak.”

Goed nieuws!
Glasvezel komt naar 
Zeeuws-Vlaanderen.

“ Glasvezel is een  
kans die we niet  
mogen laten liggen.” 

Glasvezel. Dat levert
ook in de dorpen

Goed nieuws voor bewoners van de dorpen en de buitengebieden van 
Zeeuws-Vlaanderen. Er komt glasvezel in uw woning, althans als 
minimaal 40% van de bewoners in de buitengebieden en dorpen zich 
aanmeldt. Ook de verafgelegen woningen komen hiervoor in 
aanmerking. De komende maanden zullen wij u verder informeren over 
alle voordelen en het belang van glasvezel.

Wij zijn GlasDraad. Wij hebben de afgelopen 5 jaar al vele woningen en 
bedrijven in de buitengebieden en dorpen van Nederland voorzien van 
glasvezel. Ook de verafgelegen woningen. Nu is Zeeuws-Vlaanderen aan 
de beurt. Wij vinden namelijk dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen 
om klaar te zijn voor de digitale ontwikkelingen van nu én die  
van de toekomst. Dit doel kunnen wij zeker niet alleen behalen, daarom 
werken wij samen met ambassadeurs en lokale medewerkers. Want 
samen kunnen wij u toegang bieden tot supersnel, betrouwbaar en 
betaalbaar internet via glasvezel.
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Onze serviceproviders

U heeft een ruime keuze uit diverse pakketten van meerdere en (bekende)
providers. Of u nu kiest voor lage maandkosten of juist een supersnelle 
internetverbinding, er is voor elk wat wils. Bovendien kunt u elk jaar 
beoordelen of uw provider en het pakket nog bij u past. Mocht u willen 
overstappen, dan is dat heel gemakkelijk. U kunt zich, zodra uw woning 
is aangesloten, aanmelden bij een serviceprovider. 

Goed nieuws! Naast ons standaard aanbod van 17 providers, zijn wij verheugd 
ook een nieuwe Zeeuwse provider toe te kunnen voegen aan ons aanbod. 
Zeeuwsnet heeft zich namelijk beschikbaar gesteld als één van de providers.

Meer informatie over al onze serviceproviders vindt u op 
glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/serviceproviders.php. 

Met een glasvezelverbinding heeft u toegang tot  
18 serviceproviders.

Glasvezel
Dit zijn de voordelen:

Als 40% 

zich inschrijft, 

gaat de schop 

in de grond

De zes stappen  
in de aanleg 
van glasvezel

1 Campagne

Aansluiten 
eerste woningen

Iedereen 
aangesloten!

Start 
werkzaamheden

2 3 4  Schop 
in de grond  
 

Woningschouw 
en advies 

65
Meer informatie 
over de 6 stappen 
vindt u terug in  
de Glasvezelkrant. 
Deze valt
binnenkort bij 
u op de mat.

Tot en met 18 juli 2022

Voorjaar 2023 Voorjaar 2024

Najaar 2022

Wat zijn de kosten?
Ons aanbod in de dorpen
Wij gaan een compleet nieuw glasvezelnetwerk 
aanleggen, wij vragen hiervoor een bijdrage voor de 
aanleg van uw verbinding. Dit is de zogenaamde 
vastrechtvergoeding. In de dorpen bedraagt deze 
eenmalig € 200,-*.  Daarnaast betaalt u, net als nu, 
maandelijkse abonnementskosten aan één van de 
hiernaast afgebeelde providers. Deze kosten kunnen 
aanzienlijk lager zijn dan uw huidige abonnements-
kosten vanwege de ruime keuze aan providers. 
 
Twee gebieden
We hebben twee aanbiedingen: één voor het buitengebied 
en één voor de dorpen. Voor u in de dorpen is het aanbod  
€ 200,-. Wij hanteren voor de buitengebieden een hoger 
aanbod, dit wegens de grotere graafafstanden tussen de 
woningen.
Bekijk ons volledige aanbod en alle voorwaarden op: 
glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/aanbod.php

*U betaalt deze bijdrage pas wanneer de aanleg voltooid is.

  Ruime keuze uit 18 serviceproviders

  Altijd stabiel & storingsvrij internet en 
haarscherpe tv

  Zekerheid voor alle toekomstige technologische
 ontwikkelingen

   Voor iedereen een passend abonnement,  
met mogelijk lagere abonnementskosten

   Overstappen is heel eenvoudig

Het gebied
Hier gaat het om
GlasDraad wil glasvezel aanleggen in  
de dorpen en de buitengebieden van
Zeeuws-Vlaanderen, het gaat hierbij om 
ruim 25.000 adressen. Een adres in de 
dorpen kenmerkt zich door een coax-
aansluiting en telefoonverbinding. Het 
buitengebied: zijn voor ons de adressen 
zonder een coax-aansluiting. 

Als u deze folder ontvangt dan woont u op  
een adres met een coax-aansluiting.

Eénmalig € 200,-+
abonnementprovider
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