
   
 

 
Uitnodiging informatieve inschrijfavond 
 

Heeft u vragen, twijfels, kunt u nog niet kiezen of heeft u behoefte aan meer informatie of 
hulp of technische ondersteuning? Bezoek dan onze informatieve inschrijfavond.  
 

Woensdag 18 september,  locatie MFC Driuwpôlle, Lynbaan 15 Wâldsein 
 
aanvang: 20:00 - 21:30 uur  inloop: 19.30 uur 

Tijdens deze avond voorzien wij u graag van extra informatie en helpen wij u bij het maken 
van een keuze. 
Bent u niet in de gelegenheid om de avond te bezoeken? U kunt uiteraard ook rechtstreeks 
contact opnemen met een lokale verkoper of dienstaanbieder. Zij helpen u graag.  

Aanmelden kan tot 1 oktober 
U kunt zich nog tot 1 oktober 2019 aanmelden bij één van de volgende vijf dienstaanbieders: 
Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu of Online. Aanmelden kan rechtstreeks bij de 
dienstaanbieder (online of telefonisch), via een lokale verkoper of vergelijkingswebsite  
www.helloworldglasvezel.nl 

DFMopGlas kan alleen een glasvezelnetwerk aanleggen als 35% van de bewoners binnen de 
bebouwde kom van gemeente Súdwest Fryslân mee doet. Deze kans komt niet zomaar weer 
voorbij. Laten we samen kiezen voor glasvezel, dan zijn ook de (dorps)kernen klaar voor de 
digitale toekomst! Zo blijft Súdwest Fryslân aantrekkelijk om in te wonen, werken en 
recreëren!  

Op de achterkant vindt u een stappenplan dat u kan helpen met het maken van een keuze.  

 

Graag tot ziens op onze informatieve inschrijfavond. De koffie staat klaar! 

 
 

 

 

http://www.helloworldglasvezel.nl/


   
 

Stappenplan: kiezen voor glasvezel 
 

Stap 1: Bepaal of je glasvezel wilt  
Waarom kiezen voor glasvezel:   

x Klaar voor de toekomst: glasvezel kan oneindige hoeveelheden data aan 
x Upload = Download: razendsnel downloaden en uploaden 
x Keuzevrijheid: niet meer afhankelijk van één aanbieder 
x Waar voor je geld: hogere kwaliteit internet voor hetzelfde bedrag 

Ben je overtuigd van de voordelen van glasvezel? Ga dan door naar stap 2 

 

Stap 2: Kies een dienstaanbieder  
x 5 dienstaanbieders: Caiway, Cbizz, Delta, Helden van Nu en Online.  
x Combivoordelen als dubbele data en kortingen ook mogelijk bij glasvezelaanbieders  
x Vergelijk de abonnementen: Helloworldglasvezel.nl  
x Advies nodig? Neem contact op met een lokale verkoper of dienstaanbieder   

Heb je een dienstaanbieder en een abonnement gekozen? Dan ben je klaar voor de volgende stap 
 
 

Stap 3: Sluit een abonnement af  
 
Er zijn verschillende manieren om je aan te melden:  

x Meld je aan via een lokale verkoper 
x Meld je aan tijdens een lokale aanmeldavond 
x Meld je online aan via de website van de dienstaanbieder of Helloworldglasvezel.nl 

Heeft minimaal 35% van de bewoners zich aangemeld vóór 1 oktober 2019?  

 

Stap 4: Je krijgt glasvezel! 

x Installatieservice is mogelijk, vraag de dienstaanbieders naar de mogelijkheden 
x Je gaat pas betalen zodra je gebruik kunt maken van glasvezel  

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op  www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl 

   

http://www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/

