Het laatste nieuws over de ontwikkeling van snel internet in
Midden Drenthe.

Beste lezers van onze nieuwsbrief,
Onze campagne is inmiddels in volle gang. We hebben presentatieavonden
gehouden in Brunsting/Beilervaart, Oranje, Hijken en Hoogersmilde. Tijdens deze
avonden merkten we echter dat er een aantal terugkerende vragen zijn. We zullen
ze middels deze nieuwsbrief voor u beantwoorden.
Aanmelden voor glasvezel
Veel mensen die zich aangemeld hebben voor onze nieuwsbrief denken dat er ook
voor glasvezel is aangemeld. Dat is echter niet zo. Deze onduidelijkheid is opgelost
door onze website op dit punt te verbeteren. Aanmelden voor glasvezel kan meteen
vanaf de homepage waar een koppeling gemaakt is naar Netvisit en PlinQ, de twee
providers waar de coöperatie een contract mee afgesloten heeft.

Wellicht was ú ook in de veronderstelling dat u zich had aangemeld voor glasvezel,
maar blijkt dat bij nader inzien niet zo te zijn. Geen probleem. U kunt het alsnog
doen. Zodra de 65% gehaald is, kan de financiering rondgemaakt worden en gaan

we aan de slag.
Keuze bij aanmelden
Onze twee providers bieden tal van pakketten aan, met verschillende opties. Zo
kunt u uw televisie pakket uitbreiden met bepaalde zenders of het aantal MB van
uw internetpakket verhogen. Het is helemaal aan u welk pakket u kiest.
Het enige wat echt noodzakelijk is, is dat u zich inschrijft voor een internetpakket.
Dit is de goedkoopste aanbieding, waarmee u bijdraagt aan het mogelijk maken
van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Sowieso krijgt u dan een internetsnelheid
die u nog niet eerder op uw computer heeft ervaren.
Tot het moment dat met de aanleg van het glasvezelnetwerk wordt begonnen, kunt
u altijd nog wijzigingen in uw aanmelding aan de provider van uw keuze doorgeven.

Vind jij ook dat glasvezel zo spoedig

Ja ik wil glasvezel

mogelijk moet zijn gerealiseerd?
Meld je dan nu aan via onze website
www.sterkmiddendrenthe.nl/aanmelden
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