
Ga naar 
glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/serviceproviders.php
of scan de QR-code en vul onderstaande demopostcode in.

Benieuwd wat u bij welke serviceprovider betaalt? 

Bekijk alvast uw 
maandelijkse kosten

Demopostcode
Demopostcode: 2132 ML   |   Huisnummer: 888

Let op: dit is een bestaand adres in Hoofddorp. 
U kunt hier geen diensten op aanvragen.

“ We hebben een 
netwerk nodig 
waar we 24/7 
op kunnen 
vertrouwen.”

Ruime keuze en grip op kosten
Nooit meer afhankelijk van 1 of 2 serviceproviders
Altijd een optie die goed bij uw voorkeuren past
Pro�teren van aantrekkelijke aanbiedingen
Altijd stabiel en storingsvrij internet en haarscherpe televisie

Inschrijvenkan tot en met 18 juli 2022

Glasvezel. Dat levert
keuzevrijheid

Harm Aarnoutse, ondernemer met bedrijf aan huis 
en vader van drie kinderen:Ruime keuze 

en grip op kosten!

Laat deze unieke kans niet liggen

Met een glasvezelverbinding bent u niet meer afhankelijk van 1 of 
2 aanbieders. Over ons netwerk bieden 18 (bekende) providers hun 
diensten aan. We zijn verheugd dat we onlangs ons aanbod hebben 
uitgebreid met een nieuwe Zeeuwse provider, namelijk Zeeuwsnet.

Voor iedereen een passend abonnement, voor iedere soort gebruiker en voor 
iedere portemonnee. Om de keuze voor glasvezel iets makkelijker te maken, 
kunt u alvast bekijken wat u ongeveer per maand gaat betalen. In de binnenkant 
vindt u een aantal voorbeelden van serviceproviders. Voor het complete overzicht 
verwijzen we u door naar de websites van de serviceproviders.

glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl  |  zeeuwsvlaanderen@glasdraad.nl

0115 - 510 000 (9.00 - 18.00 uur)  |  06 - 82 63 99 64 (WhatsApp)
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Vergelijkingsoverzicht providers GlasDraad
Voorbeelden providers, maart 2022
Acties van providers zijn niet meegenomen in het onderstaand overzicht.

*Alle prijzen zijn een momentopname op 24 maart 2022 van basis pakketten van een aantal van de 18  verschillende aanbieders. Aan dit overzicht kunnen geen rechten 
worden ontleend. Op de websites van de aanbieders zijn vele variaties te vinden. Naast all-in pakketten zijn er ook alleen internet pakketten, internet en bellen pakketten en 
TV en Internet pakketten verkrijgbaar. Zie hiervoor de websites van de service providers. NB: Ziggo levert niet op de glasvezel. 

 KPN Multi� ber T-mobile SNLR.NL Youfone  

Start pakket KPN Glasvezel Internet en TV bellen 50 Instap 500 Basic  Alles in 1 Standaard 100

Snelheid (down/up per seconde) 50/50Mb 500/500Mb 100/100Mb  100/100Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 54,50 € 54,95 € 60,00  € 60,00  

       

Medium pakket (meest gekozen) KPN Glasvezel Internet en TV bellen 100  Fast  Alles in 1 Standaard 200

Snelheid (down/up per seconde) 100/100Mb  400/400Mb  200/200Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 59,50  € 70,00  € 62,00  

      

Premium pakket  KPN Glasvezel Internet en TV bellen 1000 Compleet 1000 Superfast Alles in 1 Alles in 1 Standaard 1000

Snelheid (down/up per seconde) 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 69,50 € 64,95 € 75,00 € 63,00 € 66,00

All-in one pakketten - TV, Internet en Bellen* (1 tv, 1 telefoonaansluiting en internet)

 KPN Multi� ber T-mobile SNLR.NL Youfone  

Start pakket KPN Glasvezel Internet 50 Instap 500 Basic  Glasvezel internet 100 Mbps

Snelheid (down/up per seconde) 50/50Mb 500/500Mb 100/100Mb  100/100Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 42,50 € 44,95 € 45,00  € 46,00  

       

Medium pakket (meest gekozen) KPN Glasvezel Internet 100  Fast  Glasvezel internet 200 Mbps

Snelheid (down/up per seconde) 100/100Mb  400/400Mb  200/200Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 47,50  € 55,00  € 48,00  

       

Premium pakket  KPN Glasvezel Internet 1000 Compleet 1000 Superfast Internet Only Glasvezel internet 1000 Mbps

Snelheid (down/up per seconde) 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb 1000/1000Mb  

Prijs per maand (excl. aanbiedingen) € 57,50 € 49,95 € 60,00 € 44,00 € 52,00

Internet only*
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