
STEL JE PERSOONLIJKE PAKKET SAMEN VOOR GLASVEZEL IN DEURNE, KRUIS AAN WAT JE WILT!

Voornaam: Achternaam:

Geboortedatum: Telefoonnummer:

Emailadres:

Postcode: Huisnummer:

Of stuur je gegevens op naar Glasnet:
hallo@glasnet.nl of postbus 391, 2501 CJ Den Haag

Stuur je gegevens op naar onze partner JK glasvezel:
info@JK-glasvezel.nl of Van Steenhuijsstraat 35, 5841 AG Oploo

€0

€9,95 p/m

€150 eenmalig

€13,95 p/m

€2,50 p/m

€15 p/m

Gebruik een
eigen wifi router

FOX Sports Int.
(4, 5 en 6)

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
www.glasnet.nl/algemenevoorwaarden.html

Koop een nieuwe
wifi router

Ziggo Sport
Totaal

Huur een
wifi router

€0

Geen televisie

Film1

Snel of supersnel, hoe wil jij surfen?

4K Netflix series bingewatchen, je vakantiefilm
van een uur onbewerkt op YouTube zetten of
dit misschien tegelijk? Je internetverbinding
is geen beperking meer. Met deze snelheden
ben je klaar voor de toekomst.

Vrije keuze, hoe sluiten wij jou aan?

Veel mensen weten niet hoe belangrijk de
kwaliteit van je wifi router is. Gelukkig hoef
jij je hier ook geen zorgen over te maken. Wij
voorzien al onze klanten van een hoge
kwaliteit wifi router.

Haal meer uit je TV!

Geen wedstrijd of film meer missen? Dan
hebben wij voor jou als extra pakket, Ziggo
Sport, Fox Sport International en Film 1. Zo
kijk je altijd live Max Verstappen, Bundesliga of
Wimbledon.

Kies je interactieve TV pakket

Interactieve TV: altijd, overal en op al jouw
slimme apparaten. Altijd GRATIS Eredivisie,
traditioneel TV kijken, meerdere schermen,
begin gemist, 7 dagen terugkijken, live
pauzeren, overal kijken via de app en
opnemen (100 uur opnemen en tot 365 dagen
terugkijken).
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€40,00 p/m €47,50 p/m

500 Mbps 1000 Mbps

€0

Per mediabox - €5 p/m& €25 eenmalig 1 2 3 4

€12,50 p/m€2 p/m €25 p/m

Geen telefonie Onbeperkt EU
vast en mobiel

Onbeperkt NL
vast en mobiel

Basis telefonie
€0,10 per minuut

Omcirkel hoeveel je er extra wil

Bellen met een vaste
telefoon?

Heb je al een telefoon-
nummer en een toestel?
Dit kan je bij ons allebei
behouden!

TV kijken op meerdere televisies?

Met een mediabox kan je interactieve TV op
een televisie kijken. De eerste zit bij je televisie
pakket inbegrepen. Heb je er meer nodig? Dan
kan je vier extra mediaboxen bijbestellen.

€15,00 p/m

€25 eenmalig

€20,00 p/m

€25 eenmalig

Televisie
Basis HD

Televisie
Entertainment HD


