Breedband
Loosdrecht

Aanmeldformulier
Nw-Loosdrechtsedijk

Breedband Loosdrecht legt bij voldoende aanmeldingen rond de zomer glasvezel aan langs de
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
Er zijn op dit moment 4 dienstenleveranciers.
1. Consumenten: Kunnen kiezen uit 3 aanbieders; Plinq, Fiber en Hollands Glas. Alle providers
leveren internet (tot 1Gbps up- en download), telefonie en TV in verschillende soorten.
Plinq levert TV via internet (IP-TV) als via coax in de woning. De anderen alleen IP-TV.
2. Bedrijven: Keuze uit Teleplaza of PLINQ. Een groot scala aan mogelijkheden is beschikbaar.
Meer informatie over de leveranciers is te vinden op www.breedbandloosdrecht.nl. Via deze
website kunt u doorlinken naar de websites van de leveranciers. Informatiefolders zijn bijgevoegd.
Voor al uw vragen kunt bellen met het nummer van Breedband Loosdrecht

035-203 10 65.

O

Ik wil een gratis particuliere aansluiting met een abonnement bij één van de vier providers.
[Als u niet binnen 2 maanden nadat uw aansluiting is opgeleverd een abonnement afneemt bent u alsnog
aansluitkosten verschuldigd]

O Ik wil een advies gesprek (zowel particulier als bedrijf)
O Ik wil een aansluiting zonder abonnement a € 485 (incl. BTW)
Voor personen die zich voor 1 maart 2021 aanmelden hebben we een aardige verrassing.
Svp hierboven aankruisen welke keuze u maakt.
Contactgegevens
Voorletters, achternaam:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straatnaam / huisnummer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode:
telefoonnummer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emailadres:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:
Handtekening:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glasvezel is de toekomstvaste oplossing voor de toenemende mogelijkheden van internet en TV. De
snelheid is onbeperkt. De afgelopen 20 jaar is de behoefte aan capaciteit gestegen met een factor 1000. De
komende 20 jaar wordt dat weer verwacht. Met glasvezel zijn we klaar voor die toekomst.
Samen helpen we Loosdrecht vooruit.
Meer info www.breedbandloosdrecht.nl of mail secretaris@breedbandloosdrecht.nl
Inleveren van dit formulier kan bij :
Wim Steman (NLD 105a) Jan van Reenen (NLD 60A) of met een foto naar NLD@breedbandloosdrecht.nl
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