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SAMEN MAKEN WE GLASVEZEL MOGELIJK IN RIVIERENLAND!

Digitale Stad
glasvezel in het buitengebied

EINDELIJK IS
HET ZOVER!
Het buitengebied van Regio Rivierenland heeft
de kans op supersnel internet! Door de samen
werking met KPN kunnen we een hoogwaardig
en betrouwbaar glasvezelnetwerk aanleggen.
En dat is goed nieuws, want glasvezel maakt
het leven leuker, tv-beelden scherper, telefonie
kraakhelder en internet vele malen sneller.
Alles wat u moet weten over Digitale Stad
Rivierenland leest u in deze brochure. Schrijf u
in tot en met 12 juni a.s. Daarna kunt u ook nog
meedoen, maar vallen de kosten hoger uit.

KIES NU GLASVEZEL!

Schrijf u in tot en met 12 juni

VRIJE KEUZE UIT DE BESTE PROVIDERS
Kijk voor alle providers op www.digitale-stad.nl

HOE GAAN WE HET DOEN?
Digitale Stad werkt al jaren nauw samen met Delta

Na de deadline zal duidelijk worden of het project een

Rijssen Glasvezel Investeringen en KPN, waardoor wij -

minimale deelname van 50% heeft behaald, zodat we

met de service van KPN - een “open” glasvezel netwerk

alle voorbereidingen voor de aanleg kunnen treffen. De

gaan aanleggen. Dat ‘open’ is belangrijk, want hierdoor

graafwerkzaamheden starten zo snel mogelijk na de

kunt u kiezen voor uw favoriete provider, zoals KPN,

deadline. Na de aanleg van alle deelgebieden, wordt de

XS4ALL, Tele2, Telfort, T-Mobile en vele andere bekende

kabel via een centraal punt in de regio gekoppeld aan

providers. U hoeft dus niet van provider te wisselen*!

het open netwerk. Zodra alle werkzaamheden afgerond

Dat scheelt veel gedoe, bijvoorbeeld omdat u uw

zijn, kan een provider* van uw keuze een abonnement

huidige e-mailadres* gewoon kunt houden.

leveren op het netwerk. U ontvangt van ons bericht,
zodra u kunt kiezen voor een glasvezelabonnement en

De planning

contact kunt opnemen met uw favoriete provider.

We starten met het verzamelen van inschrijvingen van
bewoners in de regio. Dit doen wij tot en met uiterlijk 12
juni 2019. Op www.digitale-stad.nl kunt u controleren of

* Met uitzondering van providers die niet aangesloten zijn bij het open
netwerk. Kijk op www.digitale-stad.nl/providers of uw provider erbij staat.

uw adres binnen ons werkgebied valt.

AANLEG

TUINBORING

AANSLUITEN

ACTIVEREN

WAT KOST HET?
Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk betaalt u

het aansluiten van uw woning zullen in kaart gebracht en

helemaal niets als u binnen 2 maanden een dienst

doorberekend worden. Dit betekent dat de kosten voor het

aanvraagt bij één van de providers!

aansluiten na de deadline vele malen hoger kunnen uitvallen.

Als u al bij één van de providers diensten heeft hoeft u ze alleen
te bellen om uw huidige abonnement over te zetten naar

U bepaalt zelf welk abonnement en welke provider u kiest.

glasvezel. De kosten voor een abonnement op glasvezel zijn

U kiest dus zelf welke extra’s u wilt hebben en welke kosten u

vrijwel gelijk aan uw huidige abonnement. Maakt u binnen

maakt. Tijdens onze inloopmiddagen geven we u graag meer

2 maanden geen gebruik van de glasvezel? Dan brengen wij

informatie over glasvezel, het aansluiten bij Rivierenland en

éénmalig 250 euro in rekening.

de providermogelijkheden op het nieuwe netwerk. Kijk op

Besluit u om ná de deadline aan te sluiten, kunnen de kosten

www.digitale-stad.nl/rivierenland/bij-u-in-de-buurt

hoger uitvallen. De kosten voor de werkzaamheden voor

voor het glasvezelinformatiepunt bij u in de buurt.

BIJ 50% DEELNAME GAAN
WIJ AANLEGGEN!
Supersnel internet voor iedereen die het maar wil. Sluit u binnen twee maanden na oplevering van
uw glasvezelverbinding een abonnement af bij één van de providers, dan krijgt u de aansluiting
zelfs helemaal gratis, ook als u bij dezelfde provider blijft! Wilt u de niet binnen 2 maanden gebruik
maken van de glasvezelverbinding, dan betaalt u eenmalig slechts 250 euro.

WIJ ZIJN ALTIJD IN DE BUURT
Om u zo goed mogelijk te informeren, zijn we altijd bij u in de buurt. U bent tussen 19:30 uur
en 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) van harte welkom op onze informatieavonden:
WOENSDAG 17 APRIL
PARTYCENTRUM GAMBORA

MAANDAG 29 APRIL
MFA DE ROSMOLEN

DINSDAG 7 MEI
PARTYCENTRUM DE LANTAARN

Middelkampseweg 2
5311 PC Gameren

Leliestraat 19
6658 XN Beneden-Leeuwen

Grote Kerkstraat 13
4101 CB Culemborg

DINSDAG 23 APRIL
KULTURHUS HAAFTEN

DINSDAG 30 APRIL
DE DUIKENBURG

WOENSDAG 8 MEI
DE SCHILDKAMP

Vredeplein 1
4175 EE Haaften

Voorstraat 30
4054 MX Echteld

Leerdamseweg 44
4147 BM Asperen

WOENSDAG 24 APRIL
DORPSHUIS METEREN

WOENSDAG 1 MEI
T GEMENT

MAANDAG 13 MEI
MOEKE MOOREN

Achtersteweg 17
4194 TH Meteren

Donkerstraat 19
5308 KB Aalst

Blauwe Sluis 1b
6629 KK Appeltern

DONDERDAG 25 APRIL
RESTAURANT DE BETUWE

MAANDAG 6 MEI
DORPSHUIS DE PAREL

DINSDAG 14 MEI
MOLEN DE ZWALUW

Hoog Kellenseweg 7
4004 JB Tiel

Kerkstraat 7
5328 AA Rossum

Batterijenweg 19c
4041 DA Kesteren

EN ER VALT NOG HEEL WAT TE KIEZEN OOK…
Toegang tot supersnel internet (gelijke up- & downloadsnelheid van minimaal 100 tot 500 MB) haarscherpe TV en
kraakheldere telefonie via een hoogwaardig en betrouwbaar glasvezelnetwerk is één ding. Zeker zo belangrijk vinden
wij uw keuzevrijheid. Daarom zit u bij Digitale Stad nergens aan vast. Zo hoeft u bij ons geen verplicht abonnement te
nemen, kunt u uw eigen provider kiezen en zijn er na de eigen bijdrage géén bijkomende kosten voor het gebruik van
het glasvezelnetwerk

Eindeloos Netflixen? Kies voor supersnel internet en:
GEEN VERPLICHT
ABONNEMENT

UW FAVORIETE
PROVIDER

EIGEN BIJDRAGE
MAXIMAAL € 250,-

BEHOUD UW
E-MAILADRES*

GEEN BIJKOMENDE
KOSTEN

MEERWAARDE
VOOR
UW WONING

Digitale Stad Rivierenland. Alle vrijheid!

KIES NU VOOR
DIGITALE STAD RIVIERENLAND
Digitale Stad Rivierenland gaat,

aansluiting voor u zelfs helemaal

bij minimaal 50% deelname, een

gratis! Als u niet binnen twee maan

glasvezelnetwerk aanleggen in het

den gebruik maakt van de verbinding

buitengebied van Rivierenland.

betaalt u éénmalig slechts 250 euro.

Samen kunnen we er dus voor zorgen

Meld u tot en met 12 juni a.s. aan op

dat het buitengebied van de Regio

www.digitale-stad.nl/rivierenland.

Rivierenland eindelijk glasvezel gaat

En vergeet niet om zoveel mogelijk

krijgen. Bestelt u binnen 2 maanden

buren, familie, vrienden en kennissen

na oplevering een dienst bij één van

ook enthousiast te maken om mee

de providers? Dan is de glasvezel

te doen.

CULEMBORG
NEDER-BETUWE

RIJSWIJK
ECHTELD

LEERDAM

TIEL
GELDERMALSEN

WEST BETUWE

OCHTEN

Projectgebied
Regio
Rivierenland

BENEDEN-LEEUWEN

WEST MAAS
EN WAAL
GORINCHEM

waardenburg

BRAKEL

ZALTBOMMEL
KERKDRIEL

MAASDRIEL

OVER ONS
Onze taak is om de consument in de breedste zin van

diensten, denk hierbij aan telefonie, werkplekbeheer,

het woord oplossingen te bieden op het gebied van

beveiliging etc. Daarnaast geven wij consumenten

connectiviteit. Zo leggen wij, in samenwerking met

keuzevrijheid wat betreft providers, zo kunt u zich op ons

onze gerenomeerde partners, glasvezelnetwerk aan in

netwerk aansluiten op bijvoorbeeld KPN, XS4ALL, Telfort,

buitengebieden, bouwen wij glasvezelnetwerken specifiek

T-mobile Thuis.

voor industriegebieden en leveren wij zakelijke telecom

INSCHRIJVEN

IN KAART BRENGEN WONINGEN

31 maart tot 12 juni 2019 Via www.digitale-stad.nl.

Kwartaal 3 & 4 2019.
De glasvezelvoorbereider komt bij u langs.

INLOOPMIDDAGEN
Agenda op
www.digitale-stad.nl/rivierenland/bij-u-in-de-buurt.
Onze glasvezeladviseurs bij u in de regio.

DEADLINE INSCHRIJVEN
DIGITALE STAD RIVIERENLAND

AANSLUITINGEN IN WONINGEN
Startend in de loop van 2020.
De monteur komt bij u langs.

OPERATIONEEL MAKEN NETWERK
Eind 2020.
U bent klaar voor supersnel internet,
haarscherpe tv en kraakheldere telefonie!

12 juni 2019
De laatste dag om u in te schrijven.

BEKENDMAKING GO / NO GO
14 juni 2019
Bekendmaking Go / No Go van het project.

* Data zijn onder voorbehoud.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

START AANLEG GLASVEZELNETWERK
Zie www.digitale-stad.nl voor de actuele data.
Aanleg netwerk in buitengebieden.

BENT U KLAAR
VOOR SUPERSNEL
INTERNET, HAARSCHERPE TV EN
KRAAKHELDERE
TELEFONIE?

KIES NU GLASVEZEL!

Schrijf u in tot en met 12 juni
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