
iedereenglasvezel.nl

Deurne

IEDEREEN
GLASVEZEL



Internet is een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden. Iedereen en alles is online. 

We maken steeds meer gebruik van het internet. Voor ons werk, als ontspanning en om met 

elkaar te communiceren. Maar tegenwoordig ook steeds vaker voor praktische zaken zoals de 

beveiliging van je huis, onderwijs en zorg op afstand. Het is daarom logisch dat je een snelle 

verbinding wilt waarop je blind kunt vertrouwen en die gebouwd is op de toekomst: glasvezel! 

Het glasvezelnetwerk in Deurne is nu binnen handbereik, mis deze kans dus niet! 

Glasvezel nu   heel dichtbij! 

Gegarandeerd het snelste internet
Een verbinding die geen last heeft van het netwerk van de 
buren of overbelasting. Met glasvezel is het mogelijk om 
altijd gegevens te versturen met de snelheid van het licht. 
Een razendsnelle en stabiele verbinding. Zelfs tijdens de 
‘spitsuren’.

Up- en downloaden met dezelfde snelheid 
In tegenstelling tot andere netwerken is er bij een glas-
vezelnetwerk geen begrenzing op de uploadsnelheid. Dit 
betekent dat je met dezelfde hoge snelheid zowel upload 
als download. Dus een digitaal fotoalbum uploaden of 
een film downloaden? Met glasvezel gaat dit allebei 
razendsnel. Altijd.

Vrije providerkeuze
Het glasvezelnetwerk is een open netwerk. Dit betekent dat 
iedere provider op dit netwerk zijn diensten mag leveren. 
Dat geeft dus veel meer keuzevrijheid. Door de persoonlijke 
aandacht van ‘kleine’ providers krijg je de aandacht die je 
verdient. Doordat er steeds meer providers bij komen en 
ze de concurrentie met elkaar aangaan, krijg jij altijd de 
scherpste prijs.

Iedereen tegelijk online zonder gedoe
Een groot bestand downloaden terwijl je Netflix streamt 
op de TV, Nu.nl checkt op je telefoon en je zoon boven zit te 
gamen? Dat kan dus allemaal tegelijk met glasvezel. Up- of 
downloaden heeft geen invloed meer op de internetsnel-
heid van andere apparaten in huis. Iedereen tegelijk online 
zonder gezeur. 

Klaar voor nu en de toekomst
Ons internetgebruik stijgt jaarlijk met 40%. Wel eens wat op-
geslagen in Google Drive of een andere Cloud? Heb je al een 
slimme thermostaat zoals Nest of Toon? Het gemak staat 
voorop en de mogelijkheden zijn eindeloos. Om met plezier 
gebruik te maken van deze digitalisering is een snelle en 
betrouwbare internetverbinding onmisbaar. Een verbinding 
via glasvezel dus. Sneller, betrouwbaarder en krachtiger 
dan alle andere opties. 

Echt waar! 
SUPERsnel!

Dus ook 
Netflix?!

Eindelĳk echt 
iets te kiezen! 

Serieus?

Iedereen?
WOW!

Ik doe het ook 
voor mijn 

kleinkinderenDe voordelen 
van glasvezel



Een wereld aan mogelijkheden
Welk glasvezelabonnement je afneemt en voor welke provider je kiest, dat is aan jou. Wil je 
alleen maar internet of juist liever een Alles-in-1-pakket met extra zenders zoals FOX Sports 
Eredivisie? Er is keuze genoeg. En sluit je een abonnement af? Dan telt jouw stem voor 
glasvezel. Dus doe ook mee, dan maken we samen glasvezel mogelijk! 

Glasvezel iets voor jou?
Met de Glasvezel Keuzehulp vind je heel 
eenvoudig het glasvezelabonnement dat 
het beste past bij jouw wensen.

Providers

E-Fiber
info@iedereenglasvezel.nl

Volg ons op 
iedereenglasvezel.nl

Stap 1
Ga naar iedereenglasvezel.nl/keuzehulp 
of naar een lokaal verkooppunt

Stap 2
Bepaal je wensen

Stap 3
Vergelijk de aanbieders

Stap 4
Bestel direct je abonnement 

Stap 5
Jouw stem voor glasvezel telt!


