
Glasvezel in 
Arcen, Lomm 
en Velden is 
dichterbij dan 
ooit!

Glasvezelkrant

gavoorglasvezel.nl

Wat DELTA Fiber Netwerk betreft, profiteert iedereen in Arcen, 
Lomm en Velden binnenkort van het allersnelste internet! 
Dat kan als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór 
21 september 2020. 

Als we het deelnamepercentage van 35% halen, leggen we 
daadwerkelijk glasvezel bij je aan. Dus elk extra abonnement 
brengt iedereen in Arcen, Lomm en Velden weer een stapje 
dichterbij!

Het beste en snelste internet

Het glasvezelnetwerk van DELTA 
Fiber Netwerk geeft je toegang tot 
het snelste en meest stabiele internet 
ooit. Voortaan kun je even snel up- als 
downloaden, zonder problemen met 
het hele gezin tegelijk online, tv-kijken 
én gamen met de snelheid van het 
licht. 

Je betaalt minder voor meer MB’s en 
hebt altijd de keuze tussen diverse 
telecomaanbieders. Met glasvezel 
haal je de modernste technologie 
met een enorme capaciteit in 
huis. Het biedt ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden voor 
de toekomst. Met glasvezel ben je er 
klaar voor!

Wie is DELTA Fiber Netwerk?
 
DELTA Fiber Netwerk vindt dat 
iedereen in Nederland recht heeft op 
het beste internet. Inmiddels hebben 
al ruim 700.000 huishoudens en 
bedrijven de beschikking over een 
glasvezelaansluiting van DELTA Fiber 
Netwerk. En daar komen iedere maand 
gemiddeld nog 7.000 huishoudens bij. 

Op naar ruim een miljoen huishoudens 
die binnenkort gebruikmaken van het 
allerbeste internet.

Meld je 
aan vóór 

21 september 
2020

Supersnel en stabiel.
Ook in de toekomst.



De voordelen 
van glasvezel

Voor hetzelfde geld het 
snelste internet

Voor glasvezel ben je vaak 
net zoveel geld kwijt als voor je 
huidige coax- of koper-aansluiting, 
maar dan mét de voordelen van 
glasvezel. Daarnaast zorgt een 
glasvezelaansluiting vaak voor 
een meerwaarde van je woning.
Een slimme keuze dus!

Met z’n allen  
tegelijk online

We doen steeds meer dingen tegelijk 
online. Gamen, netflixen, bestanden 
downloaden. Met glasvezelinternet 
kunnen meerdere mensen in het gezin 
probleemloos online zijn. Glasvezel 
kan namelijk oneindige hoeveelheden 
data aan. Hiermee ben je helemaal 
klaar voor nu en de toekomst!

De internetsnelheid 
krijgen die beloofd wordt
 
Met glasvezel beschik je over je eigen 
aansluiting. Je hoeft - in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld bij een coax- of 
koperaansluiting - jouw verbinding met 
niemand te delen en hebt nooit last van 
digitale spitsuren en storingen. Zo is 
jouw verbinding altijd snel en stabiel en 
krijg je de internetsnelheid die beloofd 
wordt.

Even snel up-  
als downloaden

Met glasvezel is de uploadsnelheid 
gelijk aan de downloadsnelheid. Waar 
uploaden bij andere verbindingen 
vaak wel twintig keer langer duurt 
dan downloaden, is dit bij glasvezel 
gewoon gelijk. Wel zo handig… en snel!

Meer MB’s voor je geld

Met glasvezel krijg je meer MB’s en 
sneller internet, voor vaak hetzelfde 
geld.

STAP 1
WAT BETAAL JE NU?
Breng eerst in kaart welke diensten je nu gebruikt en wat 
je hiervoor betaalt. Houd bij het maken van een vergelijking 
rekening met:

 - de internet-, televisie- en telefoonabonnementen die je hebt;
 - de variabele kosten, bijvoorbeeld voor belminuten;
 - aanvullende pakketten en opties, zoals multimediafilters, 

zenderpakketten en belbundels.

STAP 2
WELKE WENSEN HEB JE?
Bepaal de minimale eisen waaraan de diensten en je 
toekomstige aanbieder moeten voldoen. Wil je bijvoorbeeld 
veilig internet of extra zenders? Of vind je het belangrijk dat 
de klantenservice 24/7 bereikbaar is?

STAP 3
VERGELIJK DIT MET HET AANBOD VIA GLASVEZEL
Vergelijk je wensen met het aanbod van de verschillende 
telecomaanbieders. Een overzicht van de aanbieders die 
actief zijn in jouw gebied vind je in deze krant.

STAP 4
KIES EEN ABONNEMENT
Neem de hiervoor genoemde punten in je afweging mee en 
kies het abonnement dat het beste bij jouw situatie past. Sluit 
vervolgens een abonnement af via een lokale verkoper, tijdens 
een lokale inschrijfavond of online via de website van de 
gekozen telecomaanbieder. 

Keuzehulp 
glasvezel

Gamen zonder haperen
 
Online gamen doe je het beste met 
glasvezelinternet, want hiermee heb 
je een superstabiele verbinding die hele 
hoge snelheden aankan. Dit betekent een 
snelle responstijd en géén vertragingen 
meer in je spel! Even een nieuw spel 
downloaden? Ook zo gepiept.



Maak kennis 
met de telecom-
aanbieders

DELTA Fiber Netwerk legt een open glasvezelnetwerk 
aan waarop verschillende partijen tv- en internetdiensten 
aanbieden. Je kunt nu kiezen uit de vier onderstaande 
aanbieders: Caiway, DELTA, Helden van Nu en Online.nl. 
Zij hebben verschillende pakketten die passen bij elke 
situatie. Een aantal telecomaanbieders biedt ook 
sportzenders aan, zoals Fox Sports 1,2,3 en Ziggo Sport. 
Volop keuze dus! Meer weten over deze telecomaanbieders? 
Bekijk alvast de websites!

Het compleetste pakket
Glasvezel 100Mb/s
Opnemen, pauzeren en TV Gemist
Overal tv kijken via de TV App
Gratis FOX Sports 1, 2 en 3
Gratis telefoonlijn
FRITZ!Box wifi  modem

actie.online.nl/gavoorglasvezel

FRITZ!Box wifi  modem
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De no-nonsense provider 
voor het bedrijfsleven.

Bel ons voor persoonlijk advies

088-40 88 400

Eén aanspreekpunt voor: 

Internet MobielCloudTelefonieTV

9.3/109.3/10

Even voorstellen, 
wij zijn Caiway

Internetten met de snelheid van het licht, interactief televisiekijken en voordelig bellen. 
Dat is wat u krijgt met glasvezel van Caiway. Klanten zijn hiermee altijd verzekerd van 
kwaliteit voor een eerlijke prijs. Dat doen we op onze manier al meer dan 30 jaar, voor 
nu al ruim 200.000 klanten. Wij staan voor u klaar met persoonlijk advies.

Bel dus vandaag nog naar 088 2249 001 
Of kijk op buitengewoonglasvezel.nl.

Even voorstellen, Even voorstellen, Even voorstellen, Even voorstellen, Even voorstellen, Even voorstellen, Even voorstellen, 
wij zijn Caiwaywij zijn Caiwaywij zijn Caiwaywij zijn Caiwaywij zijn Caiwaywij zijn Caiwaywij zijn Caiway Al meer dan 20 jaar bieden wij onze 

klanten de beste kwaliteit internet en 
uitstekende service. Dat blijkt keer op keer 
uit onderzoeken van de Consumentenbond 
waarin we al jaren in de top-3 staan. 
In Zeeland kiest zeven op de tien 
huishoudens voor DELTA. En buiten Zeeland 
hebben ook al ruim 28.000 huishoudens 
gekozen voor DELTA. Daar zijn we trots op.

Wil je meer weten? 
Kijk op deltaglasvezel.nl 
of bel 0118 - 22 55 71

Even voorstellen

Rekenhulp
Vul hieronder je eigen  
maandelijkse kosten in

Tv € 

Internet € 

Telefonie € 

Extra € 

Totaalkosten €

Mogelijke nieuwe
situatie glasvezel

Alles-in-1 pakket glasvezel € 54,50*

Extra                   

Totaalkosten € 54,50*

Deze kosten zijn voor iedereen anders, omdat ze afhankelijk 

zijn van het abonnement en de diensten die je afneemt. Kijk 

op je contract of bankafschriften voor de huidige kosten.

*   Dit is een voorbeeld. Het bedrag kan hoger of lager uitvallen 

afhankelijk van je wensen.



Overschieseweg 203
3112 NB Schiedam

Meld je aan 
voor een 

informatie-
avond

Tel. 088 - 75 85 800
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland, 
het moederbedrijf van de aanbieders DELTA en Caiway.

Online informatieavond 
Op 8 juli was er een online informatieavond. 
Je kunt de presentatie terugkijken via 
onze website. Ga naar gavoorglasvezel.nl 
en voer je postcode in. Hier vind je de film 
van de presentatie en alle informatie over 
de glasvezelcampagne in Arcen, Lomm en 
Velden. 

Wij vertellen je graag meer over glasvezel, ons aanbod en de glasvezelcampagne.  
Daarom organiseren wij informatieavonden bij jou in de buurt!

Lokale informatieavond 
Op 2, 3 en 4 september organiseren wij lokale 
informatieavonden. Tijdens deze avonden vertellen 
wij je meer over glasvezel en beantwoorden wij 
graag jouw vragen. 

De avonden vinden plaats op:
• Woensdag 2 september bij Wapen van Velden in Velden
• Donderdag 3 september bij Gemeenschapshuis  
  Pastoorshof in Lomm 
• Vrijdag 4 september bij Gemeenschapshuis  
  De Schans in Arcen 

Medio augustus ontvang je hiervoor een 
uitnodiging. Op gavoorglasvezel.nl kun je 
je aanmelden voor de informatieavonden.

Aanmelden 
Uiteraard volgen we tijdens bijeenkomsten 
de richtlijnen van het RIVM. Daardoor is er 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Wil je zeker zijn van een plekje? Meld je dan, 
eventueel samen met een introducé, aan via 
gavoorglasvezel.nl.

Glasvezel
informatieavonden

Hoe krijg je glasvezel?
Kies jij voor glasvezel, dan doorlopen we samen deze stappen.

Aanleg naar
jouw huis

Aansluiting van 
de apparatuur van 

de telecomaanbieder

Gebruik van 
glasvezel

Afsluiten van een 
abonnement bij één van 
de telecomaanbieders

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de glasvezelcampagne en de aanleg van het glasvezelnetwerk  

in Arcen, Lomm en Velden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via gavoorglasvezel.nl.



Veelgestelde
vragen

Kan ik mijn huidige telefoon-
nummer en e-mailadres 
behouden?

Alle telecomaanbieders bieden de 
mogelijkheid voor nummerbehoud. 
Een e-mailadres van jouw huidige 
telecomaanbieder kun je in de meeste 
gevallen niet blijven gebruiken. Soms 
kun je tegen betaling een ‘e-mail only’-
abonnement afsluiten. Vraag je huidige 
provider naar de mogelijkheden. Je kunt 
er ook voor kiezen om een e-mailadres te 
(blijven) gebruiken dat niet gebonden is 
aan een telecomaanbieder, bijvoorbeeld 
een Gmail-, Hotmail- of Outlook-adres.

Op onze website hebben wij een handige 
e-mailadres-keuzehulp. 
deltafibernetwerk.nl/klantenservice/
e-mailadres

Wat als ik mij na de 
deadline wil aanmelden? 

Als je op een later moment een abonnement 
afsluit bij een telecomaanbieder, dan wordt jouw 
aansluiting geactiveerd en kun je gebruikmaken 
van hun diensten. Je moet dan wel rekening 
houden met de na-aansluitkosten.

Wanneer moet ik mijn huidige 
abonnement opzeggen?

Wij raden je aan om je huidige abonnement 
pas op te zeggen als de glasvezelaansluiting 
in je woning klaar is. Stem af met je nieuwe 
telecomaanbieder wanneer je nieuwe 
abonnement in moet gaan. Je gaat pas 
abonnementskosten betalen als de 
glasvezelaansluiting in je woning werkt. 

Wat is het verschil tussen coax, 
koper en glasvezel?

De koper- en coaxkabel raken langzaam 
maar zeker aan het einde van hun capaciteit, 
terwijl glasvezel oneindige hoeveelheden 
data aankan. Glasvezel is een vezel van glas, 
zo dun als een haar. Door deze vezel kunnen 
enorme hoeveelheden data via lichtsignalen 
verstuurd worden, in hele korte tijd en over 
enorme afstanden. Ieder huishouden heeft 
een eigen glasvezelverbinding. Je hoeft jouw 
verbinding met niemand te delen. De glasdraad 
is ongevoelig voor storingen en slechte 
weersomstandigheden, zoals bliksem.

Lokale
verkopers

1

2

3

4

Kun je wel wat advies gebruiken bij je keuze voor een 
glasvezelabonnement? Of wil je bijvoorbeeld weten 
wat een glasvezelaansluiting betekent voor de 
bekabeling en apparatuur in jouw huis of bedrijf? 
Deze lokale elektro- en ICT-bedrijven helpen je graag. 

ICTvoorjou

www.ictvoorjou.net

MICT

www.mict2x.nl

Sat-Star

www.sat-star.nl 

Klantenservice DELTA Fiber Netwerk
Naast de telecomaanbieders en lokale  
verkopers kun je voor hulp ook terecht bij  
de klantenservice van DELTA Fiber Netwerk.
Op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur Tel. 088 - 75 85 800 Online van maandag t/m zondag van 09:00 - 21:00 uur

Webcare DELTA Fiber Netwerk
Liever online contact? Stel je vraag via Facebook. 

Libelnet

www.libelnet.nl

Optie1

www.optie1.nl



In deze tijd is het een noodzakelijkheid 
om een goede internetverbinding 
te hebben. Want juist nu zie je hoe 
belangrijk de goede verbinding is voor 
de sociale contacten: opa’s en oma’s 
die hun kleinkinderen kunnen zien via 
Skype, contact met collega’s via de 
laptop of jongeren die veel meer online 
studeren. Dit wordt in de toekomst 
ook veel belangrijker; het is een steeds 
groter deel van ons leven. Dat nu de 
dorpen Arcen, Lomm en Velden de kans 
krijgen om gebruik kunnen maken van 
deze snellere verbinding is heel goed. 
Zo brengen we in ieder dorp de hele 
wereld nog sneller en dichter bij elkaar. 

Als gemeente vinden we een goede 
verbinding door de komst van 
glasvezel belangrijk. De gemeente 

Venlo is bijvoorbeeld sterk bezig met 
grensoverschrijdende samenwerkingen 
en verbindingen. Snel internet is alleen 
al hiervoor in deze tijd noodzakelijk voor 
jong en oud. Het behoort tot de normale 
sociale levensbehoefte. 
Voor Arcen, Lomm en Velden is dat 
niet anders. Sterker, op de grens tussen 
stad, regio en buitengebied is het zeer 
wenselijk dat verbindingen sterker 
en sneller worden. Niet voor niets 
is er in de buitengebieden van deze 
dorpen al recentelijk een succesvolle 
stap gemaakt met het leggen van 
glasvezelverbindingen. Ik hoop dan 
ook van harte dat er veel draagvlak 
ontstaat voor deze - in mijn ogen -  
onmisbare vooruitgang, die het 
leefplezier en toekomstbestendigheid 
voor de dorpen mede ondersteunt. 

Ik raad dan ook iedereen aan om 
de website te bekijken en naar de 
informatiebijeenkomsten te gaan en 
u hier goed over te laten inlichten. 
Dan wordt u vast net zo enthousiast 
als ik.

“Ik stel me graag even voor: ik ben  
Roy Keizers, afkomstig uit Sittard  
en werkzaam als ambassadeurs-
coördinator bij DELTA Fiber Netwerk. 
Als ambassadeurscoördinator dompel ik 
mij elke keer onder in het lokale reilen en 
zeilen van een dorp. Nu zijn het prachtige 
Arcen, Lomm en Velden aan de beurt. 

We kunnen niet meer zonder snel 
internet, zeker niet richting de 
toekomst en dat blijkt de afgelopen 
tijd meer en meer. Mensen zijn zich er 
steeds meer van bewust dat de huidige 
verbinding niet meer voldoet als je 
bijvoorbeeld met het hele gezin thuis 
op internet je (school) werk moet doen. 
We hebben steeds meer apparaten die 
internet nodig hebben en een steeds 
zwaardere bandbreedte eisen. Ook 

zijn er vaker digitale spitsuren omdat 
je met meer mensen tegelijkertijd op 
dezelfde kabel gebruik maakt van het 
internet. Hierdoor kun je vaker last 
hebben van storingen. Met glasvezel 
is dit verleden tijd; de capaciteit is 
enorm én de verbinding is voor jou 
alleen. De mogelijkheid voor glasvezel 
is er nú! Je kunt zonder extra kosten 
glasvezel in je huis laten aanleggen en 
je hebt nu eindelijk keuze uit meerdere 
dienstaanbieders. Het is toch zonde 
als je deze kans niet pakt en over een 
aantal jaren spijt hebt dat je niet hebt 
meegedaan?

Om alle bewoners van Arcen, Lomm en 
Velden zo goed mogelijk te informeren 
over glasvezel kunnen zij terecht bij 
lokale ambassadeurs en verkopers 
in hun eigen buurt. De ambassadeurs 
denken graag mee met alle vragen van 
buren en dorpsgenoten. Tijdens online 

informatieavonden, bijeenkomsten  
en bij de lokale verkopers kun je je 
uitgebreid laten informeren over de 
aanbieders en abonnementen. Het is 
ook mogelijk om je gelijk aan te melden 
bij een lokale verkoper. Ik begrijp dat 
inwoners nog veel vragen hebben 
voordat ze echt gaan overstappen. 
Schroom dus niet om advies te vragen 
bij een ambassadeur of lokale verkoper 
in de buurt. Zij helpen graag!”

Vind jij het ook belangrijk dat er 
glasvezel komt en wil jij je ook inzetten 
voor de komst van glasvezel in jouw 
straat of buurt? Graag! Nieuwe 
ambassadeurs zijn van harte welkom, 
elke lokale invloed klein of groot is meer 
dan welkom! Voor meer informatie of 
om je aan te melden, kun je e-mailen 
naar: roy.keizers@deltafibernetwerk.nl.

“Tijdens de glasvezelcampagne in het 
buitengebied heb ik mij ingezet voor de komst 
van glasvezel. Met glasvezel heb je voor de 
toekomst veel meer mogelijkheden dan met 
onze huidige verbindingen. We hebben het al 
gemerkt tijdens de coronacrisis, waar mensen 
veel thuis werkten en kinderen online les kregen. 

Dan is een snelle internetverbinding onmisbaar 
en ben je met glasvezel beter af. Denk ook aan 
de ontwikkelingen wat tv kijken betreft: Netflix 
en andere streaming diensten worden steeds 
meer gebruikt. Wat mij betreft kunnen we dus 
in de toekomst eigenlijk niet meer zonder die 
snelle internetverbinding!” 

“ Als gemeente vinden we een goede verbinding 
door de komst van glasvezel belangrijk.”

Ad Roest
wethouder financiën en organisatie

“ We kunnen niet meer  
zonder snel internet, zeker  
niet richting de toekomst ”

Roy Keizers
Ambassadeurscoördinator 

Jan van Arkel


