Woont u in ’t buitengebied? Geen punt.

Glasvezel
voor iedereen.

Supersnel
internet.

Haarscherpe
interactieve HD TV.

Onbezorgd
veel bellen.

Speciaal voor Glasvezel Buitenaf
Noordoost Drenthe.

www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf

Vragen? Bel ons op 020-760 70 77

Hallo.
Wij zijn Fiber Nederland.
Laten we ons eerst even netjes voorstellen. Wij zijn een zeer snel groeiende glasvezelprovider. U kent ons
wellicht van de spraakmakende televisiereclames. Wij doen niets anders dan ons de hele dag druk maken
om u de beste verbinding voor de scherpste prijs te leveren met keiharde garanties zoals:

Snelheidsgarantie.

Installatie Garantie.

Klaar voor
de toekomst?

Glasvezel internet tot 100
Mb/s up- en downloaden.

Iedereen zegt dat glasvezel de toekomst is. Wij
ook! U heeft in uw regio nu de kans om de aanleg
van het glasvezelnetwerk mogelijk te maken. De
aanleg van het glasvezelnetwerk zal echter alleen
worden uitgevoerd als er minimaal 45% van de inwoners (inclusief Annen) zich ook daadwerkelijk
vóór de aanmelddatum gaan aanmelden. (p.s. voor
gebied Annen geldt een minimaal aantal van 40%)

Kiezen voor glasvezel is kiezen voor een internetverbinding met de snelheid van het licht. Het
is daarnaast de meest stabiele en betrouwbare
verbinding die er is. U krijgt van ons standaard een
verbinding tot 100 Mb/s.

Gratis draadloze
FRITZ!Box router.
Om de internetverbinding in uw woning tot stand
te brengen gebruiken wij de allerbeste router
die er op de markt is: de FRITZ!Box. Deze router
staat te boek als heel stabiel en razendsnel. Daarnaast is het WIFI signaal ook heel sterk, zelfs in
betonnen woningen of overgrotere afstanden.
Kortom: u krijgt de Rolls Royce onder de routers!

We houden van kwaliteit.
Deze router is als beste getest.

Hiermee surft u probleemloos over het internet,
kijkt u zonder te hoeven wachten naar YouTube filmpjes, verstuurt u films en foto’s razendsnel én kunt u Skypen of Facetimen met uw
familie of vrienden zonder enig kwaliteitsverlies.
Met glasvezel bent u simpelweg klaar voor de dag
van morgen.

Draadloze
FRITZ!Box
router.

Interactieve HD TV met
tot 3x scherper beeld.
TV kijken via glasvezel is een ultieme belevenis. De kans is groot dat u nu uw televisie
gebruikt om simpelweg een tv-programa
te kijken. Via Interactieve HD TV is er meer
mogelijk! Geniet van Interactieve HD televisie met haarscherp beeld, kijk films, series
en sportwedstrijden waar en wanneer u
dat maar wilt. U kunt televisie kijken op uw
computer en via onze gratis Fiber TV App
op uw tablet of smartphone.

Gratis Set-Top Box HD.
Onze Set-Top Box HD is het kloppend hart
van Interactieve HD TV. U ontvangt de box
gratis bij al onze TV abonnementen. Het
ontwerp is strak en de box zelf is mooi
klein. U ontvangt ook een handige afstandsbediening die u tevens voor uw TV kunt
gebruiken.

Opnemen, pauzeren
en terugkijken.

Programma Gemist
en Replay TV.

TV-programma’s opnemen, pauzeren en op
een later tijdstip terugkijken is één van de
mogelijkheden van Interactieve HD TV.

Net te laat ingeschakeld voor uw favoriete
programma? Dan kunt u het programma
eenvoudig weer vanaf de start terugkijken.
Handig toch? Heeft u een programma helemaal gemist dan is dat ook geen probleem.
Met Programma Gemist en Replay TV kunt
u een groot aantal programma’s tot wel 10
dagen terug eenvoudig bekijken. Dit kan via
uw TV, maar ook via de computer of Fiber TV
App op uw mobiele apparaten.

Zo kunt u tot wel 6 TV-programma’s gelijktijdig opnemen en kunt u deze opnames later
terugkijken op alle aangesloten apparaten.
Eenvoudig en comfortabel.

Onbezorgd lekker veel
bellen.

Gratis FOX Sports 1
Eredivisie.

Gepeperde telefoonrekeningen zijn echt
iets van het verleden, want Fiber Nederland biedt verschillende belpakketten
aan, voor ieder wat wils. Ook kunt u
gratis uw huidige telefoonnummer
behouden. Eén ding is echter zeker;
u belt altijd extra voordelig naar zowel
vaste als mobiele telefoonnummers.
Al vanaf € 9 ct per minuut.

Kiezen voor Interactieve HD TV is kiezen voor
gratis voetbal. Standaard krijgt u FOX Sports
1 Eredivisie helemaal gratis in uw pakket.
Met een All-in-One
Top pakket kijkt u
zelfs gratis naar alle
drie de FOX Sports
kanalen.

www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf

Vragen? Bel ons op 020-760 70 77

Voordelen van glasvezel uit de praktijk.
In gebieden waar glasvezel wordt aangelegd, is een goede internetverbinding vaak niet beschikbaar. Niet zo
gek dat er door glasvezel nieuwe producten en diensten bij komen die u wellicht nog nooit heeft
gehad, omdat dat simpelweg niet mogelijk was. TV kijken via de kabel (COAX) of Digitenne zijn echt verleden
tijd. Dit kan veel beter en dat biedt u dus veel meer mogelijkheden:
Interactieve HD TV met 3x scherper beeld

Meerdere programma’s gelijktijdig opnemen

Live pauzeren

TV kijken op uw smartphone, tablet of PC

Direct terugkijken vanaf het begin met Begin Gemist

En nog veel meer

Programma’s tot 10 dagen terugkijken

Interactief
TV kijken.
Nu wordt het
écht leuk!
Peter (Actieve 55+)

Mireille (Drukke moeder)

Nu ik ben overgestapt naar glasvezel ervaar ik pas
echt wat de voordelen zijn. Bestanden via de computer downloaden gaat nu razendsnel en als ik een
aantal foto’s wil versturen dan hoef ik daar niet meer
op te wachten. Ik wist nooit wat ik miste maar ik wil
niets anders meer!

Ik ben superblij met Interactieve HD TV van Fiber.
Ik kan nu eenvoudig programma’s terugkijken of
een programma die al is begonnen gewoon weer
opnieuw laten beginnen. En als er iemand voor de
deur staat, of als de kinderen aandacht willen dan
pauzeer het programma gewoon. Heel handig!

Lisette (ZZP-er)

Toos (Belfabriek)

Vanaf de aanmelding heeft Fiber mij stap voor stap
op de hoogte gehouden over de oplevering. Vlak
voor de afgesproken opleverdatum, ontving ik
een pakket met daarin alles wat ik nodig had. Het
aansluiten leek me eerst wel moeilijk, maar met de
duidelijke installatiehandleiding was het gelukkig
heel simpel.

Volgens mijn man bel ik (te) veel. Volgens mij niet,
maar sinds wij een onbeperkte belbundel hebben
voor bellen naar vaste en mobiele nummers in
Nederland, hoor ik hem niet meer. Misschien komt
dat ook wel, omdat bij Fiber Nederland FOX Sports 1
Eredivisie gratis in het pakket zit en hij het weekend
(te) veel voetbal kijkt.

Roel (Student)

Jochem (8) en Leonie (10)

De meeste apparaten bij ons thuis zijn draadloos.
Ik ben erg blij met de FRITZ!Box router. Het Wifi
bereik is erg goed, zelf in de tuin en op zolder. Ook
een TV zender streamen van de gratis Fiber TV App
naar de Chromecast werkt dus echt helemaal top!

Wij kijken graag TV op de tablet. Soms mogen we
ook de laptop van papa gebruiken om TV op te
kijken. Als we naar Opa en Oma gaan, dan nemen
we onze tablet ook wel eens mee als het slecht weer
is en dan kunnen we daar ook TV kijken samen met
Opa en Oma.

Zenderlijst Interactieve HD TV.
TV Start

TV Basis

TV Plus

Standaard bij All-in-One
Light, Medium en Top

Standaard bij
All-in-One Medium en Top

Standaard bij
All-in-One Top

NPO 1
NPO 2
NPO 3
RTL 4
RTL 5
SBS 6
RTL 7
Veronica/Disney XD
Net5
RTL 8
RTL Z
SBS 9
één
Canvas
Ketnet

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

FOX Sports 1 Eredivisie

HD

NPO Nieuws
Arte
NPO 1 GOS
NPO 2 GOS
NPO 3 GOS
TV Noord-Holland
AT5
TV West
Omrop Fryslân Televisie
TV Noord
TV Drenthe
TV Oost
Omroep Flevoland TV
RTV Utrecht
TV Gelderland
TV Rijnmond
Omroep Zeeland TV
Omroep Brabant TV
L1 TV
SallandTV
TV Enschede
HoiTV
StreekTV

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

HD
FOX
HD
Discovery Channel
ID: Investigation Discovery
HD
TLC
HD
National Geographic
HD
BBC One
HD
BBC Two
HD
Eurosport
HD
Spike
HD
Nickelodeon
Nick Junior
HD
Disney Channel
HD
Comedy Central
Cartoon Network
Pebble TV
HD
MTV
MTV Brand New
MTV Music 24
TV 538
Slam!TV
TV Oranje
SchlagerTV
LiteTV
192TV
VH1 Classic
CNN
Euronews
Al Jazeera (English)
France 24
Fashion TV
HD
24Kitchen
Travel Channel
Horse & Country TV
OUTtv
Brava NL Klassiek
Mezzo
Family-7
ARD
ZDF
WDR
NDR Fernsehen
TV 5 Monde
TVE
Rai Uno
Secret Circle

Discovery World
Discovery Science
Animal Planet
Nat Geo Wild
BBC Four
BBC Entertainment
Eurosport 2
Motors TV
FOX Sports 2 Eredivisie
FOX Sports 3 Eredivisie

HD
HD

HD
HD
HD
HD

Nick Toons
Disney Junior
Duck TV
NPO Zappelin
Boomerang NL
Baby TV
CBBC
CBeebies
VH1
VH1 Classic
DJAZZ.tv
BBC World News
NPO Politiek
RTL Lounge
NPO Best
NPO 101
HD
E! Entertainment
Ginx
RTL Crime
NostalgieNet - ONS
NPO Cultura
ProSieben
Sat 1
RTL Television
Brazzers Europe
Reality Kings TV
Meiden van Holland Hard

• U kunt ook kiezen voor losse TV pakketten. Deze pakketten zijn maandelijks opzegbaar.
Ziggo Sports Totaal €14,95 | Film1 €14,95 | U kunt ook uw bestaande FOX Sport pakket uitbreiden met FOX Sports Eredivisie €7,50 |
FOX Sports Internationaal €12,50 | FOX Sports Compleet €15,00.
• Bij het All-in-One Medium en All-in-One Top kunt u tot 6 programma’s gelijktijdig opnemen. Uw opgenomen programma’s kunt u
op alle Set-Top Boxen HD terugkijken (als u er meerdere in huis heeft), maar ook op uw smartphone, tablet of PC.

Aanmeldformulier Glasvezel Buitenaf Noordoost Drenthe.
All-in-One Light

All-in-One Medium

All-in-One Top

€49,95

€59,95

€74,95

p/mnd

p/mnd

Glasvezel internet 100/100 Mb/s
Gratis FRITZ!Box router en Set-Top Box HD
HD TV Start (38 TV zenders)
Voordelig bellen (€ 9 ct p/min)
FOX Sports 1 Eredivisie

p/mnd

Glasvezel internet 100/100 Mb/s
Gratis FRITZ!Box router en Set-Top Box HD
HD TV Start & Basis (83 TV zenders)
Voordelig bellen (€ 9 ct p/min)
Opnemen, pauzeren en Programma Gemist
FOX Sports 1 Eredivisie

Glasvezel internet 100/100 Mb/s
Gratis FRITZ!Box router en Set-Top Box HD
HD TV Start, Basis & Plus (116 TV zenders)
Voordelig bellen (€ 9 ct p/min)
Opnemen, pauzeren en Programma Gemist
Kaspersky Total Security (1 apparaat)
FOX Sports Eredivisie (3 zenders)

Internet Only

Internet + Bellen

Internet + TV

€39,95

€39,95

€49,95

p/mnd

p/mnd

p/mnd

Glasvezel internet tot 100/100 Mb/s

Glasvezel internet tot 100/100 Mb/s

Glasvezel internet 100/100 Mb/s

Gratis FRITZ!Box router

Gratis FRITZ!Box router
Voordelig bellen (€ 9 ct p/min)

Gratis FRITZ!Box router en Set-Top Box HD
HD TV Start (38 TV zenders)
FOX Sports 1 Eredivisie

TV extra’s

Prijzen zijn per maand.

2 Set-Top Box HD
3e Set-Top Box HD
Opname Pakket (gratis bij Medium en Top)
FOX Sports Eredivisie (3 zenders)
FOX Sports Compleet (6 zenders)
Film1 (4 zenders)
Ziggo Sport Totaal (6 zenders)
TV op smartphone, tablet en PC
e

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 7,50
€ 15,00
€ 14,95
€ 14,95
Gratis

Telefonie extra’s

Prijzen zijn per maand.

Nummerbehoud Telefoon 1
Onbeperkt Bellen Vast NL
Onbeperkt Bellen Vast NL & Mobiel NL
Onbeperkt Bellen NL & Buitenland Vast

Gratis
€ 9,95
€ 14,95
€ 24,95

€ 4,95
2 telefoonlijn Telefoon 2
Nummerbehoud Telefoon 2 (éénmalig) € 9,95
e

Kies hier uw installatie
Doe-Het-Zelf (met Installatie Garantie)
Monteur installatie (éénmalig)

Gratis
€ 89,95

Sluit mij direct aan als het Glasvezel netwerk
is aangelegd
Ik wil aangesloten worden op wensdatum:

U dient een contract met de netwerkeigenaar aan te gaan voor de betaling van vastrechtvergoeding. Door hieronder een vinkje te zetten maak ik de keuze tussen
het betalen van de maandelijkse vastrechtvergoeding of de éénmalige afkoop van de vastrechtvergoeding en verklaar ik tevens kennis te hebben genomen van de
voor mij geldende algemene voorwaarden vastrechtvergoeding buitengebied en deze te aanvaarden: www.glasvezelbuitenaf.nl/voorwaarden

Kiest u voor een looptijd van 2 jaar,
dan krijgt u de aansluitkosten t.w.v. € 49,95 cadeau.

Contractstermijn
Aansluitkosten
Handelingskosten
Borg apparatuur

Voorletter(s):

Achternaam:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon 1:

Telefoon 2:

E-mailadres:

1 jaar
€ 49,95 (éénmalig)
€ 9,95 (éénmalig)
€ 49,95 (éénmalig)

2 jaar
Gratis
€ 9,95 (éénmalig)
€ 49,95 (éénmalig)

m/v
Toevoeging:

Mobiel:
Geboortedatum:

IBAN rekening:

Rekeninghouder:

BEVESTIGING. Door ondertekening van dit aanmeldformulier ga ik een overeenkomst aan met Fiber Nederland, een merk van M7 Group S.A. | Gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 148.073
Vestigingsvergunning n° 00143760/1 en ga ik akkoord met het volgende:
1. Op alle diensten van Fiber Nederland zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. www.fiber.nl/voorwaarden 2. Ik geef hierbij toestemming aan Fiber Nederland om doorlopend incasso opdrachten testuren naar het
bovengenoemde IBAN rekeningnummer om de overeengekomen vergoeding(en) van mijn rekening af te schrijven. 3. Prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden. 4. Bij Onbeperkt Bellen is Fair Use Policy van
toepassing. 5. Wanneer u niet voor de Monteursinstallatie heeft gekozen, ontvangt u een Doe-Het-Zelf pakket. 6. Indien u een wensdatum heeft opgegeven dan zal Fiber Nederland trachten de diensten rond deze datum op te leveren,
Fiber Nederland kan echter geen zekerheid bieden dat er op deze datum geleverd wordt. 7. U kunt deze overeenkomst opzeggen binnen 14 dagen na aanmelding via de Klantenservice. Fiber Nederland, Postbus 71387,
1008 BJ Amsterdam, www.fiber.nl Tel: 020-760 50 40. 8. Ik zal zelf de contracten opzeggen bij mijn huidige telefoon, internet en TV aanbieder. 9. Het radio- en TV-zenderaanbod kan variëren.

Naam:

Datum:

Handtekening:

Stuur dit aanmeldformulier in een gesloten envelop naar: Fiber Nederland | Postbus 71387 | 1008 BJ Amsterdam

Fiber Nederland • Postbus 71387, 1008 BJ Amsterdam • www.fiber.nl • Tel 020-760 50 40

Ik kies voor een vastrechtvergoeding van € 7,50 incl. BTW per maand. Ik verleen aan de netwerkeigenaar een doorlopende SEPA machtiging om voor de duur van de
overeenkomst deze maandelijkse vastrechtvergoeding van mijn IBAN rekening te incasseren.
Ik kies voor de éénmalige afkoop van de vastrechtvergoeding ter hoogte van € 1.000,00 incl. BTW. Hiervoor ontvang ik een factuur van de netwerkeigenaar.

