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Wij hebben goed nieuws voor u! Uw adres staat op de 
adressenlijst van de Provincie Friesland met percelen 
die in aanmerking komen voor een aansluiting op het 
glasvezelnetwerk. Glasvezel is het meest moderne netwerk 
voor internet, televisie en bellen. Het is duur om een nieuw 
glasvezelnetwerk aan te leggen in het buitengebied van 
Friesland. Daarom inventariseert Kabelnoord eerst of er 
voldoende belangstelling is. Meldt 60% van de betrokken 
inwoners in het buitengebied van Opsterland zich aan voor 
diensten bij een provider? Dan gaat de aanleg van het nieuwe 
glasvezelnetwerk door. 

Dit is voor u een eenmalige kans op een aansluiting op het 
stabiele en snelle glasvezelnetwerk. Het is nu of nooit. 
Wanneer u zich aanmeldt voor een abonnement draagt u 
bij aan de realisatie van een noodzakelijke en toekomstvaste 
voorziening in uw buurt. 

Doet u mee? Meld u dan aan vóór 19 november 2018 
via www.glasvezel.frl. 

“ Visser is in het dagelijks leven manager product engineering 
en onderhoud bij Philips Drachten. Zijn kinderen zijn 22 en 24 
jaar en studeren beide. ,,Dat trage internet levert soms een 
berg gemopper op bij ons thuis. ”  De jongste woont op 
kamers in Nijmegen waar zij wel snel internet heeft. Als zij 
dan thuis komt merkt ze het verschil. Vooral als we met 
meerderen tegelijk online zijn’’, vertelt Binne Visser.

Dit is uw kans op een snelle 
glasvezelverbinding!

Binne Visser 
De Hemrik

Glasvezel 
Informatiekrant

Voordelen 
van glasvezel
Glasvezel heeft een aantal belangrijke voordelen. 
Allereerst de enorme capaciteit: een glasvezelnetwerk 
kan moeiteloos grote hoeveelheden data aan. 
Daarnaast is het netwerk supersnel en ongevoelig 
voor storingen of vertraging. U bent hierdoor altijd 
verzekerd van een verbinding met de hoogste 
kwaliteit en snelheid. Dit geldt voor tv-kijken, 
internetten én bellen. Het glasvezelnetwerk leent zich 
daarnaast uitstekend voor allerlei nieuwe, interactieve 
diensten die nog volop in ontwikkeling zijn.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor een glasvezelabonnement?
U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor een glasvezelabonnement van Kabelnoord. Ga naar www.glasvezel.frl, doe de 
postcodecheck en stel uw persoonlijke abonnement samen. Wilt u meer informatie of heeft u aanmeldhulp nodig? Kom dan 
naar een informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Aanmelden kan tot en met 19 november 2018. Door u aan te melden geeft 
u aan dat u aangesloten wilt worden op het nieuwe glasvezelnetwerk. 

Wat gebeurt er als er te weinig belangstelling is voor glasvezel?
Kabelnoord heeft geen aansluitplicht. Bij te weinig deelname (minder dan 60% deelname) komt er geen geld beschikbaar
van de provincie en de banken. De aanleg in de gemeente Opsterland gaat dan niet door en Kabelnoord gaat naar de
volgende gemeente.

Wanneer moet ik gaan betalen?
De abonnementen die u kiest, worden pas in rekening gebracht vanaf het moment dat u een glasvezelaansluiting in uw 
woning heeft en uw abonnementen zijn geactiveerd. Dit is ook het moment waarop u uw abonnementen bij uw huidige 
provider kunt beëindigen. 

Kan ik een aansluiting nemen zonder abonnement?
Nee, het is niet mogelijk om een glasvezelaansluiting te nemen zonder abonnement. Deelnemers sluiten altijd een 
abonnement met een minimale contractduur van 12 maanden af, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

De meest
gestelde vragen It giet oan!

Contact Kabelnoord

Pier Prinslaan 21

9101 PX  Dokkum

Tel. 0519 701701

Openingstijden

Maandag t/m 

vrijdag 

08.00 – 17.00 uur

Zijn er nog 
vragen? 
Bel het klantencentrum 
of kom langs!

Heeft u vragen? Kom naar een informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Inloop vanaf 19.00 uur, start presentatie om 19.30 uur.
Aansluitend is er een informatiemarkt en helpen wij u graag met het samenstellen van uw abonnement. 

Kom naar de 
informatiebijeenkomst!

Belangrijke data voor informatiebijeenkomsten

Datum: 24 september 2018
Locatie: Piers Hiem
Adres:  Domela Nieuwenhuisweg 114

9245 VD Nij Beets

Datum: 1 oktober 2018
Locatie: MFC De Wier
Adres:  De Telle 21

9247 BH Ureterp

Datum: 2 oktober 2018
Locatie: MFC De Bining
Adres:  Engbert Pierswei 2

8409 JW Hemrik

Datum: 4 oktober 2018
Locatie: De Trekkerstinte
Adres:  Mr. Roordawei 3

8406 ES Tijnje

Datum: 25 september 2018
Locatie: Gemeentehuis Opsterland
Adres:  Hoofdstraat 82

9244 CR Beetsterzwaag

Datum: 26 september 2018
Locatie: Dundelle
Adres:  Mjumster Wei 16

9243 SK Bakkeveen

Niek Geelhoed
(Directeur Kabelnoord)

www.glasvezel.frl
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Kabelnoord wil graag glasvezel aanleggen in het 
buitengebied van de gemeente Opsterland, maar dit 
kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we uw 
enthousiasme en medewerking nodig. Want pas als 
60% van de aangeschreven inwoners zich aanmeldt, 
kunnen wij daadwerkelijk glasvezel aanleggen. 

Wij organiseren de volgende activiteiten om u 
 meer te vertellen over de voordelen van glasvezel:

Bij een percentage van 60% of hoger legt 
Kabelnoord glasvezel aan. Als minder dan 
60% van de bewoners in het buitengebied een 
glasvezelabonnement afneemt, leggen wij 
geen glasvezel aan, omdat het dan te kostbaar 
wordt. Dit is uw kans: doe mee en mobiliseer 
ook uw buren in het buitengebied!

Stap voor stap 
naar glasvezel

Mobiliseer uw 
buren om de 60% 
te halen

1

2

3

4

5

6

AANKONDIGING
Tussen 

17 en 23 september 
ontvangt u deze 
informatiekrant 
over glasvezel. 

START
VOORLICHTING

Tussen 24 september en 
4 oktober zijn er 

verschillende informatie-
bijeenkomsten bij u 

in de buurt. 

HULP NODIG?
Of heeft u vragen? Wij 
zijn bij u in de buurt! 

Maak een afspraak via 
www.glasvezel.frl en 
we komen bij u langs.

GAAT DE 
AANLEG DOOR?

Kabelnoord maakt 
bekend of de aanleg 
van glasvezel door 

kan gaan. 

START AANLEG
Voorjaar 2019

START DIENSTEN
Medio 2019: 

Medio 2019 kunnen 
abonnees gebruik 

gaan maken van hun 
abonnementen.

Heeft u van uw provider gehoord dat u al glasvezel heeft? 
Dat klopt helaas niet. Het laatste deel van het netwerk, dat 
van de straat tot in uw woning loopt, is bij andere aanbieders
namelijk van coax of koper. En dat beperkt de mogelijkheden
en de snelheid enorm. Het voordeel van dit project is dat niet
alleen de hoofdstructuur van het netwerk van glasvezel is,
maar dat u een eigen glasvezelverbinding krijgt vanuit de
centrale naar uw perceel. De glasvezelaansluiting in uw
woning deelt u dus niet met de rest van de straat. Deze 
is helemaal van u! Zo kunt u optimaal genieten van de
snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel.

Glasvezel netwerkKoper netwerk

Hoe werkt glasvezel?
Wat is sneller dan licht? Niets! Glasvezel is de snelste verbinding die nu verkrijgbaar is. Door 
glasvezel gaat geen stroom maar (laser)licht. Daarom is glasvezel de informatiedrager van de 
toekomst. Omdat de apparatuur die bij glasvezel gebruikt wordt weinig energie verbruikt, is 
het een energiezuinig netwerk. Daarnaast is de snelheid van het uploaden (verzenden van data, 
zoals bijvoorbeeld foto’s) en downloaden (ophalen van data, bijvoorbeeld het kijken van een fi lm 
op YouTube) gelijk. Kortom, glasvezel is de meest toekomstbestendige oplossing.

Netwerkvergoeding
Gaat u gebruik maken van uw glasvezelaansluiting? Dan betaalt u naast het 
abonnement van de provider een netwerkvergoeding van € 15,-. Dit bedrag 
betaalt u maandelijks aan Kabelnoord. De netwerkvergoeding is gekoppeld 
aan uw abonnement bij een provider. Zegt u uw abonnement op? Dan betaalt 
u ook geen netwerkvergoeding meer.

Het is mogelijk om de maandelijkse netwerkvergoeding voor uw perceel af te
kopen. U betaalt dan eenmalig € 1800,-. U kunt dit aangeven bij de bestelling 
van uw abonnement.

Het traditionele netwerk
U deelt uw kabel met de buurt

Zo gaat het straks worden
Uw eigen persoonlijke glasvezelkabel

• Het oudste Nederlandse communicatienetwerk (telefoonkabel) ruim 100 jaar oud is?
• Telefoon- en TV-kabelnetwerken nooit ontworpen zijn voor datatransport maar glasvezel wel?
•  De hoogste snelheid ooit over glasvezel gemeten 200 Terrabit per seconde is? 
• Bij koperdraad de hoogste snelheid max 1 Gb per seconde is?
•  Nederlandse huishoudens in 2022 naar verwachting de behoefte hebben aan een 

internetsnelheid van gemiddeld 355 Mbps download.

Wist u dat

Uw 
persoonlijke 
aansluiting

Wat zijn de 
gevolgen als u 
nu niet kiest 
voor glasvezel
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Een wereld
aan mogelijkheden…
Het gebruik van internet is de afgelopen tijd explosief gegroeid en
dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. We krijgen
steeds meer apparatuur die verbonden is met het internet. De
huidige kabelverbindingen en het steeds intensiever wordende
dataverkeer zijn in de toekomst niet meer voldoende. Daarom
investeert Kabelnoord in de aanleg van een glasvezelnetwerk, 
want de capaciteit van glasvezel is vrijwel onbeperkt! Met een 
glasvezelaansluiting bent u klaar voor de toekomst!

Wilt u een 
glasvezel-

aansluiting?

JA
Ik kies voor 
glasvezel

NEE
Ik kies nu 

NOG niet voor 
glasvezel

Kiest u na
19-11-2018
alsnog voor 
glasvezel?

U betaalt extra 
aansluitkosten

Naast de netwerkvergoeding 
betaalt u minimaal 
€ 500,- extra kosten 

voor de aanleg van een 
glasvezelkabel naar 

uw woning. 

NEE

Helaas
geen glasvezel-

aansluiting

JA
Heeft 

minimaal 
60% zich 

aangemeld voor 
19-11-2018?

Meld 
u  aan bij 

glasvezel van 
Kabelnoord

HOERA
 U krijgt 

glasvezel

Voor privégebruik is snel internet volgens 
Sonja Grit tegenwoordig onmisbaar. ,,Alles 
gaat digitaal: het regelen van bankzaken, 
het aanpassen van de zorgverzekering en 
de communicatie met overheidsinstanties. 
Je hebt geen keus meer dus een goede 
internet verbinding is noodzakelijk. 
Ook voor onze kinderen zal het steeds 
belangrijker worden. Zij zitten nu alle drie 
nog op de basisschool en zelfs daar moeten 
ze thuis al oefeningen doen via een 
leer  programma waarvoor je moet inloggen. 
Dat wordt straks op de middelbare school 
alleen maar meer.’’

Sonja Grit
Jannum


