Heveadorp.nl
Extra editie: Glasvezelcampagne Heveadorp van start
Als abonnee op de Nieuwsbrief Heveadorp.nl ontvangt u deze speciale editie omdat deze week de
campagne start om Doorwerth, Wolfheze en natuurlijk Heveadorp met het glasvezelnetwerk te verbinden.
Aangezien glasvezel dé toekomstbestendige verbinding is die hoog op het verlanglijstje van veel
Heveanen prijkte juichen wij als bewonersvereniging de komst van harte toe. Ook vinden wij het geweldig
te zien hoe het glasvezelfenomeen leeft in ons dorp. Met maar liefst vier dorpsgenoten die zich als
ambassadeur opwierpen, is Heveadorp bovenmatig vertegenwoordigd.
Mark Oostveen, ambassadeur:
„Twee jaar geleden verhuisden we vanuit het
Brabantse Veghel naar het mooie Heveadorp.
Een stap met alleen maar voordelen. Behalve
één: in Veghel hadden we al tien jaar
glasvezel. Perfecte tv-ontvangst, en een
stabiel internet met de volle bandbreedte. In
die tien jaar tijd nooit een storing gehad. Wat
dat betreft was de overgang naar Heveadorp
een stap terug. Ik kan dan ook niet wachten
dat we ook hier weer back to the future gaan!“

Wat is glasvezel ?
Glasvezel is de nieuwste en meest toekomstbestendige
verbinding voor thuis internet. Door middel van een
flinterdunne draad van glas wordt het internet- (en TV-)
signaal naar uw huis verzonden door snelle
lichtsignaaltjes. Hierdoor kunnen, sneller dan bij andere
technieken zoals de traditionele coax en adsl, enorme
hoeveelheden data worden verstuurd, in beide richtingen,
dus zowel als download als upload.

Wat maakt glasvezel zo’n goede keus?
Zeker nu we veel meer zijn gaan thuiswerken, Zoomen, vergaderen
in Teams en ook veel meer zijn gaan streamen met 4K-aanbieders
als Netflix en Disney+online is een snelle, betrouwbare
internetverbinding essentiëler dan ooit. Glasvezel biedt dat. De
mogelijkheden zijn stukken groter dan die van de alternatieven. Fijn
voor nu én de toekomst.
U bent de baas
Natuurlijk kan het zijn dat uw huidige internet, telefoon en tv-provider
voor nu prima voldoet. Ook dan is het verstandig om kennis te
nemen van de informatie over glasvezel. Nog een heel belangrijk
ding om te weten: wie voor glasvezel kiest behoudt gewoon de
huidige ADSL- of Coaxkabelaansluiting. Er is dus altijd een
mogelijkheid om weer terug te schakelen. Maar door nu voor
glasvezel te kiezen, heeft u ook in de toekomst alle keuzevrijheid.

Lex Schruijer, ambassadeur:
„Wij zijn erg tevreden over onze huidige
provider Ziggo. Toch laten we de
gelegenheid om over te stappen op
glasvezel niet voorbijgaan. Het kan
namelijk nog jaren duren voordat zo’n
gelegenheid zich opnieuw voordoet.
Tegen die tijd zal het huidige netwerk
overbelast zijn, met alle gevolgen van
dien. Nu wordt onze woning gratis
aangesloten. Kiezen we na 2 juni voor
glasvezel, dan kost dat €650. En:
mocht glasvezel toch niet bevallen, dan
kunnen we altijd terug. De huidige
coax-aansluiting blijft gewoon
gehandhaafd.“

Glasvezel komt er, maar alleen…..
...als 30% van de huishoudens in ons gebied zich vóór 2
juni heeft aangemeld. Alleen dan gáát het er komen. Wie op
een latere datum overstapt, betaalt de aansluitkosten van
€ 650. In Renkum en Heelsum hebben de bewoners zich
overigens al uitgesproken: daar zijn ze dus verzekerd van
de (gratis) aanleg.
Wat zijn de consequenties?
Een keuze voor glasvezel betekent ook een noodzakelijke
overstap naar een andere provider. Weggaan bij KPN of
Ziggo lijkt misschien een gedoe, maar hoeft dat in de
praktijk helemaal niet te zijn. Een van de vier partijen die in Heveadorp glasvezel gaat leveren sluit namelijk
geheel gratis uw modem, tv’s en telefoon aan en garandeert een krachtig wifi-signaal in uw gehele woning.
Bent u handig in dat soort dingen (of kent u iemand die technisch handig is) dan kunt u natuurlijk ook zelf de
apparatuur installeren en profiteren van de voordelen van de andere aanbieders.

Vier providers om uit te kiezen

Er zijn vier providers waaruit u een keuze kunt maken: Delta, Caiway, Online en Helden van nu. Zij bieden
nagenoeg dezelfde mogelijkheden als KPN en Ziggo. Dat wil zeggen: een ruim aanbod aan zenders,
interactieve tv (programma’s opnemen en opslaan in de cloud, programma’s pauzeren en tot zeven dagen
terugkijken) supersnel internet, vaste telefoon met nummerbehoud enzovoort.
Ligt het glasvezelnetwerk er eenmaal, dan zullen ook andere providers daarvan gebruik gaan maken.

Voordeel voor u persoonlijk en voor het dorp
Wanneer u zich vóór 2 juni aanmeldt voor glasvezel via een van de links hieronder dan heeft dat voor u én
voor de bewonersvereniging extra veel voordelen (let op; alléén bij Caiway en DELTA, niet bij Online.nl of
Helden van Nu).
De superscherpe aanbiedingen van Caiway en Delta:
• Bij Caiway: Internet & Televisie de eerste zes maanden vanaf €9,95 (daarna: € 52)
• Bij Delta: gratis volledige installatie waarbij er een mesh wifi-netwerk door het hele huis wordt
aangesloten door een deskundige monteur
• U krijgt € 25 retour gestort op uw rekening
• Wij als bewonersvereniging krijgen € 50 per DELTA- of Caiway-aanmelding via onze website. Geld dat
we goed kunnen gebruiken voor activiteiten in Heveadorp.
De keuze is aan u
Als bewonersvereniging willen wij nogmaals benadrukken dat u natuurlijk niet verplicht bent over te
stappen op glasvezel. Ook spreken wij geen voorkeur uit voor één van de providers. Die keuze is
helemaal aan u, zoals het hoort
Links om u aan te melden
Bestel via onderstaande links, profiteer van scherpe aanbiedingen en bezorg de bewonersvereniging een
voordeeltje voor leuke dingen
CAIWAY

DELTA

ONLINE

HELDEN VAN NU

Let op: uw abonnement gaat pas in op het moment dat uw woning is aangesloten op glasvezel.
Heeft u nog vragen over glasvezel?
Kijk op de website Renkum op glasvezel of je het antwoord kan vinden. Staat het er niet op? Stuur dan
gerust een mail aan nieuwsbrief@heveadorp.nl We hebben goede contacten met het projectteam.
Glasvezelpagina met tips van de week
Op Heveadorp.nl hebben we een glasvezelpagina aangemaakt waarop vanaf 12 april elke week een ‘tip
van de week’ wordt geplaatst.

