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Consumenten Provider Special
INLEIDING
Op de startbijeenkomst in Molenschot hebben de vijf consumentenproviders op ons netwerk zich
voor de eerste keer gepresenteerd. Ruim 500 leden kwamen belangstellend kijken wat zij te
bieden hebben. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het aanbod van de providers.
Uiteraard staat deze informatie nu ook beknopt op de Website van Midden-BrabantGlas. Voor
meer informatie kunt u op de pagina van iedere provider doorklikken naar de website van de
providers zelf.
TriNed, Stipte en Fiber leveren alle drie zowel
Internet, Televisie en Telefoon. Netrebel
beperkt zich bewust tot alleen snel internet.
AltijdThuis richt zich heel specifiek op de
veiligheid in een setting die aansluit op de
aloude burenhulp in het buitengebied.

TWEE FACTUREN / INCASSO’S
Let er wel op dat u straks twee facturen ontvangt. De basisfactuur is de factuur van MiddenBrabantGlas voor het gebruik van uw eigen glasvezelnetwerk. Voor C-leden is dit € 49,00 per
maand, voor de B-leden € 44,00 per maand en voor de A-leden € 39,00 per maand.
Heeft u slechts een C-lidmaatschap van € 500,00 dan betaalt u dus € 120,00 per jaar meer dan iemand met een
A-lidmaatschap van € 2.500,00. In plaats van een spaarrente van nog geen 1% zou u dus over de extra
ingebrachte € 2.000,00 een voordeel van 6% kunnen behalen wanneer u overstapt op een A-lidmaatschap. Wij
zijn u daarbij graag behulpzaam.

Naast de maandelijkse factuur van de coöperatie betaalt u dan maandelijks ook uw provider. En
zoals beloofd blijft u dan – uiteraard afhankelijk van de keuze voor een provider en uw gewenste
pakket – onder de € 70,00, € 65,00 of € 60,00 per maand, maar kunt u wel tot 10 keer sneller
internet krijgen dan de toegezegde 100/100. In onderstaand overzicht hebben we alle providers
voor u naast elkaar gezet.

Maandbedragen voor basispakketten bij de verschillende providers exclusief gebruikskosten voor de
coöperatie:

Let wel:
Dit is slechts een summier vergelijk. Zo zijn er verschillen in aantallen zenders, wel of niet een
monteur die een en ander thuis komt aansluiten, etc., etc.
Wie te kiezen? Als Midden-BrabantGlas laten wij de keuze aan u over. Praat er anders eens over
met de buren. Wij zijn er van overtuigd u een gevarieerde keuze aan te bieden die recht doet aan
het open karakter van ons glasvezelnetwerk.
ZAKELIJK ABONNEMENT
Voor specifieke zakelijke pakketten komen op hele korte termijn ook de links voor de zakelijke
providers op de website. Komende week vinden afrondende gesprekken plaats.
EEN ABONNEMENT AFSLUITEN
In de systemen van de providers zijn inmiddels uw postcodes en huisnummer bekend, evenals of u
al wel of niet lid bent. Andere gegevens hebben wij uit het oog van uw privacy niet verstrekt. U
mag verwachten dat providers u binnenkort via direct-mail zullen benaderen om hun aanbod
verder aan u toe te lichten, te beginnen bij de leden die op korte termijn worden aangesloten. Deze
ruim 400 adressen, die we aansluiten op de POP-Gilze adviseren wij om uiterlijk begin maart een
keuze te maken, de overige leden hebben nog even de tijd tot er in uw straat gegraven gaat
worden. U ontvangt hierover tijdig bericht.
PROVIDER GERELATEERD E-MAIL ADRES WIJZIGEN (Tip! Doe dit zo snel mogelijk)
Indien u nu een e-mailadres heeft wat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl,
xx@kpnmail.nl of xx@ziggo.nl) dan moet u altijd een nieuw e-mailadres aanmaken wanneer u
overstapt op glasvezel. Wij adviseren u om dit zo snel mogelijk te doen bij een gratis
mailserverdienst (b.v hotmail, gmail of outlook). U heeft dan voldoende tijd om al uw contacten
hiervan op de hoogte te brengen. En vergeet ook niet om het nieuwe e-mailadres aan de
coöperatie door te geven. Het nieuwe e-mailadres kunt u ook al direct gaan gebruiken, u hoeft
hiermee niet te wachten tot uw glasvezel is aangesloten. Het “oude” e-mailadres komt dan
automatisch te vervallen als uw huidige abonnement is opgezegd.
AANBOD VAN DE PROVIDERS

All-in-One van Fiber Nederland
Het voordeligste All-in-One pakket van Midden-Brabant!

Fiber Nederland is de snelst groeiende glasvezelprovider van Nederland. U kent ons wellicht van de
spraakmakende televisiereclames. Wij zijn 100% Nederlands, zijn geen onderdeel van een grote
multinational, en doen niets anders dan ons de hele dag druk maken om u de snelste glasvezel voor
de beste prijs te leveren. Vanuit Amsterdam, dat dan weer wel. Maar met dezelfde nuchterheid zoals
u gewend bent en met keiharde garanties.
Speciaal voor iedereen in Midden-Brabant hebben we een uniek aanbod gemaakt met 500 Mb/s als
internetsnelheid en een scherpe prijs.
Bij All-in-One van Fiber Nederland krijgt u standaard;
• Glasvezel internet met een snelheid van 500Mb downloaden en uploaden
• Een perfect Wifi signaal via onze Fritz!Box Router
• Een interactieve HD TV-ontvanger met afstandsbediening
• U kiest zelf het aantal TV en radio zenders dat u wilt ontvangen en of u wilt opnemen of niet
• Gratis Fox Sport 1 Eredivisie met Live voetbalwedstijden van Nederlandse wedstijden
• Online tv kijken op uw smartphone, tablet of PC via de Fiber TV App
• Tot wel 6 programma’s gelijktijdig opnemen en Live TV eenvoudig pauzeren
• TV-programma’s tot wel 10 dagen terugkijken met Uitzending Gemist en Replay TV
• Live TV-programma’s opnieuw laten beginnen met Begin Gemist
• Vaste telefoon met gratis nummerbehoud
• Goedkoop bellen voor maar 9 cent per minuut en een eenmalig starttarief van 10 cent

All-in-One vanaf € 17,95 per maand
Dit bedrag per maand is exclusief de eenmalige en maandelijkse bijdrage aan de coöperatie van MiddenBrabantGlas. Meer weten of bestellen? Kijk op www.fiber.nl/middenbrabant

Alles-in-1 van Stipte

Het meest complete Alles-in-1 pakket van Nederland
Stipte bestaat al sinds 1992 en is een 100% Nederlands en onafhankelijk bedrijf waar enthousiaste
mensen elke dag met plezier naar hun werk gaan. De dienstverlening van Stipte staat in een hoog
vaandel. Zo heeft de klantenservice bijna geen wachttijden en geen ingewikkelde keuzemenu's. Bij
Stipte bieden we televisie en communicatiediensten met een persoonlijke service aan mensen die
niet kunnen of willen kiezen, in een markt waar je door sommige grote bomen het bos niet meer
ziet.
Voor Midden-BrabantGlas bieden wij Alles-in-1 van Stipte. Dit pakket kenmerkt zich door zijn
compleetheid, hoge service, gemak en kwaliteit.
Bij Alles-in-1 van Stipte krijgt u standaard;
• Internet via glasvezel met een snelheid van 100Mb downloaden en uploaden
• Een draadloos Fritz!Box modem met vele handige Apps
• Een interactieve HD TV-ontvanger met afstandsbediening
• Standaard 120 TV-zenders waarvan 39 in HD kwaliteit
• Gratis Fox Sport 1 Eredivisie met Live voetbalwedstijden van Nederlandse wedstijden
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53 TV-zenders die u kunt bekijken op uw smartphone, tablet via de Stipte TV App en via uw
PC
Tot wel 6 programma’s gelijktijdig opnemen en Live TV eenvoudig pauzeren
Tv-programma’s tot wel 10 dagen terugkijken met Uitzending Gemist en Replay TV
Live tv-programma’s gewoon opnieuw laten beginnen met Begin Gemist
U krijgt standaard 114 radiozenders in digitale kwaliteit
Vaste telefoon met behoud van uw huidige telefoonnummer
Goedkoop bellen voor maar 8 cent per minuut en een eenmalig starttarief van 10 cent
Gratis mobiele SIM-kaarten voor het hele huishouden als extra optie
Een VIP-installatie door monteur die alles vakkundig voor u installeert en waarbij de
bekabeling voor u wordt aangelegd en netjes wordt weggewerkt. Nadat alles is aangesloten
en getest krijgt u een demonstratie hoe alle werkt. Onze monteur gaat pas weg als u weet
hoe het werkt. En dat is uniek.

€ 31,00 per maand
€ 24,95 eenmalig

Dit bedrag per maand is exclusief de eenmalige en maandelijkse bijdrage aan de coöperatie van MiddenBrabantGlas. Meer weten of bestellen? Kijk op www.stipte.nl/middenbrabant.

AltijdThuis Leefsamen
Organiseer zelf een veilige leefomgeving
AltijdThuis levert een dienst waarmee u eenvoudig en betaalbaar uw woning beveiligd tegen
bijvoorbeeld brand en inbraak. Draadloze sensoren in uw woning zijn via een sociale
alarmeringsdienst verbonden met u zelf, en desgewenst met mensen in uw eigen omgeving. Via
het stabiele glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas wordt deze dienst geleverd die u zelf
bediend via een (mobiele) app.
Meer informatie op www.altijdthuis.nl of bekijk de video van de werking van deze dienst: <film>.
Zodra uw woning op het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas aangesloten is, bestaat de
mogelijkheid deze diensten te gaan afnemen.
Langer en veiliger in uw woning blijven wonen via de glasvezelaansluiting van MiddenBrabantGlas
“Leefsamen” is het consortium dat in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant een
specifieke veiligheids- en zorgdienst voor minder zelfredzame mensen aanbiedt. Deze dienst zorgt
ervoor dat mensen veiliger en meer verbonden met hun sociale omgeving thuis kunnen blijven
wonen. Via het netwerk van Midden-BrabantGlas wordt deze dienstverlening aangeboden via de
‘digitale levenslijn’. Dit is een veilige verbinding om specifiek veiligheids- en zorgdiensten op aan
te sluiten voor bijvoorbeeld ouderen die geen internet gebruiken, maar wel verbonden willen zijn
met digitale diensten.
Meer informatie op www.leefsamen.nl Of bekijk het nieuwsitem van Omroep Brabant over deze dienst.

TriNed levert als onafhankelijke glasvezelprovider al 17 jaar internetdiensten door heel
Nederland en heeft een focus op regionale glasvezelnetwerken zoals Midden-BrabantGlas.
Glasvezel is uitermate geschikt voor snel en stabiel internet en daarom heeft een
internetverbinding van TriNed altijd een snelheid van 500Mbps en wordt een draadloze router
geoptimaliseerd voor deze snelheid meegeleverd. Bij digitale televisie van TriNed is het beeld tot
wel vijf keer scherper dan bij andere providers en omdat er gebruik wordt gemaakt van digitale
televisie via coax (DVB-C) is het gebruik van ontvangers vaak niet nodig. Meerdere televisies zijn
daarom zonder extra abonnementskosten aan te sluiten. Elke aansluiting wordt bij TriNed door
een installatiemonteur aangesloten en geactiveerd. Zo bent u er zeker van dat u optimaal gebruik
kunt maken van uw nieuwe glasvezelaansluiting.
Een glasvezelabonnement via Midden-BrabantGlas is al beschikbaar vanaf € 12,50 per maand
exclusief de maandelijkse bijdragen aan de Coöperatie Midden-BrabantGlas.
Meer informatie over de diensten en mogelijk van een abonnement bij TriNed kunt u vinden op
www.trined.nl.

Netrebel brengt de internet revolutie naar Midden Brabant! Op net netwerk
van Midden BrabantGlas biedt netrebel 1.000 Mb/s voor een maandbedrag van € 10,00.
Netrebel biedt één type abonnement: netrebel 1000 Mb/s internet. De kostprijs van
internet verandert niet of nauwelijks bij een hogere internetsnelheid – of er nu 10, 100 of 1.000
Mb/s geleverd wordt. Netrebel differentieert dan ook niet in haar tarieven en levert slechts 1
snelheid voor 1 prijs: 1 gigabit per seconde voor € 10,00 per maand.
De scherpe prijs van € 10,00 per maand is mogelijk doordat netrebel geen extra’s als emailadressen en antivirussoftware aanbiedt. Ook een WiFi-router is niet opgenomen in de
abonnementsprijs. Deze schaf je zelf aan. Bij netrebel sluit je geen jaarcontract af. Het abonnement
kan iedere maand opgezegd worden.
Meer informatie kun je vinden op www.netrebel.nl
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