
Supersnel internet, geen extra kosten en vrije providerkeuze!

KIES VOOR DIGITALE STAD RIVIERENLAND
Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de andere marktpartij, Glasvezel Buitenaf, kenbaar gemaakt de inschrijvings
periode te verlengen tot 17 juni 2019. Daarnaast geven zij aan de benodigde 50% inschrijvingen in de Gemeente West 
Maas en Waal te hebben behaald en voornemens zijn hier een glasvezelnetwerk aan te gaan leggen.

HEEFT U ZICH ONLANGS INGESCHREVEN MAAR WILT U OVERSTAPPEN?
Heeft u zich in de afgelopen 14 dagen ingeschreven bij Glasvezel Buitenaf, maar wilt u liever een glasvezelaansluiting 
van Digitale Stad of vice versa? Dat kan! U heeft ten alle tijden recht op wettelijk 14 dagen bedenktijd.  

SAMEN GAAN WE VOOR DE BENODIGDE 50%!
Uit een aantal vragen van bewoners is gebleken dat er nog enige onduidelijkheid bestaat over het projectgebied wat wij 
hanteren. Wij hanteren inderdaad een groter projectgebied dan wat Glasvezel Buitenaf doet. Wij bieden namelijk ook de 
bewoners die reeds beschikking hebben over een Coax-aansluiting en een aantal kleine kernen in de regio de moge-
lijkheid een glasvezelaansluiting aan te vragen. Het aanbod dat wij u kunnen doen is dan ook mogelijk door het aantal 
adressen dat is meegenomen in het project.

KIES NU VOOR DIGITALE STAD RIVIERENLAND
Schrijf u vóór 12 juni 2019 in op www.digitale-stad.nl/rivierenland. En vergeet niet om zoveel mogelijk buren, familie, 
vrienden en kennissen ook te vragen om mee te doen, zodat de benodigde 50% inschrijvingen wordt behaald om het 
glasvezelnetwerk te realiseren. 

LET OP! De eerder uitgevoerde interessepeiling vanuit Regio Rivierenland staat los van de inschrijving bij Digitale Stad. 
Heeft u zich dus in eerder stadium ingeschreven bij Regio Rivierenland zult u dat bij Digitale Stad alsnog moeten doen.

Meer informatie over het project en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website en facebookpagina. 
Bellen kan ook naar 085-0711944.

Met vriendelijke groet, 

Jordi Duits
Digitale Stad

Leusden, 26 april 2019
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* Als u binnen twee maanden na oplevering van de glas-
vezelaansluiting een dienst afsluit op glasvezel, worden er 
geen eenmalige kosten in rekening gebracht.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE CAMPAGNE VAN DIGITALE STAD?
In samenwerking met de betrokken gemeenten en Regio Rivierenland is Digitale Stad natuurlijk nog steeds van plan het 
buitengebied van Rivierenland te voorzien van een gratis* glasvezelnetwerk. Door de campagneverlenging van Glasve-
zel Buitenaf heeft u de ultieme kans om de keuze te maken die het best bij u past. Gaat uw voorkeur uit naar de gratis 
glasvezelaansluiting van Digitale Stad? Schrijf u dan voor 12 juni a.s. in op www.digitale-stad.nl/rivierenland. Blijkt dat de 
benodigde 50% inschrijvingen niet is behaald, dan maken wij dit tijdig bekend en heeft u altijd nog de mogelijkheid u tot 
17 juni in te schrijven bij Glasvezel Buitenaf.


