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ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
 

De algemene ledenvergaderingen van de verschillende 
coöperaties vinden dit jaar op twee avonden plaats. In het 
programma is een interessante spreker opgenomen die u alles 
kan vertellen over wifi in huis en bedrijf. Lees hier op welke dag 
en waar uw Algemene Ledenvergadering plaats vindt en bekijk 
het volledige programma. 
  
 

AL HONDERD KEER DEZE WAARSCHUWING GEHOORD OF GEZIEN? 
WAAROM LEZEN WE DAN STEEDS IN DE KRANT OVER NIEUWE SLACHTOFFERS? 
 

 
Waarschuwingen over WhatsApp-fraude, Phishing en 
Helpdeskfraude, we horen ze vaak, maar blijkbaar trappen er 
nog veel mensen in. Lees hier over veel voorkomende fraude-
pogingen en leer er van… 
  
 
 

 

PRIJSVERHOGINGEN IN GLASVEZELLAND 

Bij niet alle consumentenproviders op het netwerk van Midden-
BrabantGlas zijn de tarieven gelijk gebleven. Zinvol dus om even 
te kijken of uw huidige provider nog de goedkoopste is. Vergelijk 
hier de prijzen en stap indien gewenst over naar een andere 
provider, in de meeste gevallen is het slechts een eenvoudige 
wisseling. 

 
  

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2022/08/16/algemene-ledenvergaderingen-2/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/07/22/al-honderd-keer-deze-waarschuwing-gehoord-of-gezien/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/08/12/prijsverhogingen-in-glasvezelland/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/08/12/prijsverhogingen-in-glasvezelland/


 

 

VERVANGEN BATTERIJEN VAN DE ROOKMELDERS 
 
Een deel van onze leden heeft al gekozen voor slimme 
rookmelders die een alarm kunnen doormelden aan zelf 
geselecteerde personen zodat er snel hulp komt bij brand. 
Waarom snel hulp zo belangrijk is en hoe u ook zo’n slimme 
rookmelder kunt bestellen leest u hier… 
  
 
 
 
 
 

OOK VOOR ACTIEVE ALLEENSTAANDEN IS LEEFSAMEN EEN 
UITKOMST 

 
Behoort u tot de vitale ouderen en woont u nog zelfstandig in het 
buitengebied? Of uw ouders misschien? Dan is een Leefsamen 
pakket misschien wel iets voor u/hen. Dit pakket biedt een digitale 
oplossing voor onverwachte noodsituaties. Lees hier hoe u/zij met 
behulp van zo’n pakket zo lang mogelijk thuis kunt/kunnen blijven 
wonen…. 

  

OVERDRACHT LIDMAATSCHAP BIJ VERKOOP WONING OF BEDRIJF 
 

Wanneer u uw woning of bedrijf verkoopt, is het van 
belang dat u uw lidmaatschap overdraagt aan de nieuwe 
eigenaar. Pas na overdracht van uw lidmaatschap gaan het 
gebruiksrecht en de maandelijkse betalingsverplichting 
over op de nieuwe eigenaar. 
 

Voor de formele overdracht moet u gebruikmaken van de ‘akte van overdracht 
lidmaatschap’ en ‘nieuwe lidmaatschapsovereenkomst voor koper’.  
 
Een stappenplan voor het overdragen van het lidmaatschap vindt u op onze website: 
overdracht lidmaatschap. 
 

 
 
 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/2022/07/31/vervangen-batterijen-van-de-rookmelders/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/08/05/ook-voor-actieve-alleenstaanden-is-leefsamen-een-uitkomst/
https://www.midden-brabantglas.nl/verkoop-van-uw-woning-bedrijfsgebouw/
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