
GLASVEZEL!
EEN RAZENDSNEL GLASVEZELNETWERK VOOR ONS ALLEMAAL.
De coöperatie Breedband Alkmaar-Buiten wil een glas-
vezelnetwerk aanleggen in de hele voormalige gemeente 
Schermer en Graft-De Rijp. Een netwerk voor, door en van 
alle inwoners en bedrijven, in elke kern tot aan de verste 
woning in het buitengebied.

ABONNEMENTEN

ALLES-IN-1

INTERNET

INTERNET EN TELEVISIE

INTERNET + TELEFOONINTERNET EN TELEFOON

INTERNET + TELEVISIE

INTERNET

ALLES-IN-1

250Mb/s
€ 50,00 pm

150Mb/s 
€ 40,00 pm

500Mb/s 
€ 60,00 pm

900Mb/s 
€ 80,00 pm

150Mb/s 
€ 40,00 pm

500Mb/s 
€ 60,00 pm

900Mb/s 
€ 80,00 pm

150Mb/s 
€ 50,00 pm

500Mb/s 
€ 70,00 pm

900Mb/s 
€ 90,00 pm

150Mb/s 
€ 50,00 pm

500Mb/s 
€ 70,00 pm

900Mb/s 
€ 90,00 pm

250Mb/s
€ 47,50 pm

250Mb/s
€ 42,50 pm

250Mb/s
€ 40,00 pm

FIBER ALLES-IN-1 AIO BASIS

FIBER ALLES-IN-1 AIO SNEL

FIBER ALLES-IN-1 AIO
 SUPERSNEL

100 Mb/s
250Mb/s (1ejr.)
€ 44,95 pm
actie 1e jaar 
€ 34,95 pm

250 Mb/s
500Mb/s (1ejr.)
€ 49,95 pm
actie 1e jaar 
€ 39,95 pm

500 Mb/s
1000Mb/s (1ejr.)
€ 54,95 pm
actie 1e jaar 
€ 44,95 pm

Coöperatie Breedband Alkmaar-Buiten U.A
De Volger 25
1483 GA - De Rijp
tel: 0299 72 99 99

openingstijden:
ma-vrij, 8.30  uur - 17:00 uur
ook op donderdagavond open



Glasvezel, wat moet ik ermee? 

Als u op dit moment over een vaste internetaansluiting 
beschikt is deze zeer waarschĳnlĳk op basis van een telefoon- 
of televisiekabel. U heeft dan bĳv een abonnement bĳ  UPC, 
Ziggo of KPN en u bent misschien ook best tevreden over de 
kwaliteit. Feit is dat de kabel waar nu het internet over 
aangeboden wordt aan het einde van zĳn capaciteit zit. Dat 
betekent dat met het steeds groter wordende data-verbruik u 
vroeg of laat aan kwaliteit gaat inleveren. De televisiebeelden 
worden slechter, internet wordt traag. Met glasvezel heeft u 
deze problemen niet. Nu niet en in de  toekomst ook niet. U 
krĳgt namelĳk uw eigen oprit naar het netwerk in plaats van dat 
u deze moet delen met uw buren. 

U bent klaar voor de toekomst, de Omval is klaar voor de 
toekomst!

De Informatie Avond 

Om het project te doen slagen is 
het van belang dat er zoveel 
mogelĳk buurtbewoners 
overstappen op glasvezel. Dat 
gaat simpel: 

• Kom langs op 6 mei in de 
Alkmaarse Poort 

• Vraag alles wat u wilt weten 
aan de aanwezige 
deskundigen 

• Maak een keuze voor 1 van 
de drie providers 

• En stap over! 

Het mooie is dat u geen enkel 
risico loopt als u nu beslist op 
glasvezel over te stappen. Het 
kost u ook geen geld en uw 
huidige internetverbinding blĳft 
gewoon werken. Pas als de 
glasvezel bĳ u in de woning is 
aangesloten en werkend is 
opgeleverd gaat u betalen aan 
uw nieuwe provider. Om dit 
allemaal zo soepel mogelĳk te 
laten verlopen is er een 
overstapservice beschikbaar. 
Eenvoudiger kan echt niet.  

Vragen? Kĳk op www. breedbandalkmaarbuiten.nl of 
stuur een mail naar bvomval@gmail.com

Alkmaar 20 april 2015

6 mei Informatie avond 
Glasvezel voor de Omval 
Tĳdens de afgelopen jaarvergadering van de Buurtvereniging 
Omval is het al aangekondigd: ook de Omval komt in 
aanmerking voor de aanleg van glasvezel. Om dat voor elkaar 
te krĳgen zullen zoveel mogelĳk bewoners de overstap moeten 
maken van de huidige koperdraad naar de glasvezel. 

Om u zo goed mogelĳk te informeren over een 
glasvezelaansluiting in huis en wat dat voor u kan betekenen 
organiseren wĳ op 6 mei as. een informatieavond in de 
Alkmaarse Poort. U bent welkom van 19:30 tot 21:30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Breedband Alkmaar 
Buiten 

Is een burgeriniatief die tot 
doel heeft het buitengebied 
van de gemeente Alkmaar te 
voorzien van een 
glasvezelaansluiting. De 
provincie Noord-Holland en 
de gemeente Alkmaar 
ondersteunen dit project. 

Eigen Netwerk 

Breedband Alkmaar Buiten is 
een coöperatie en is eigenaar 
van het netwerk. Als gebruiker 
van dit glasvezelnetwerk bent 
u ook mede-eigenaar en kunt 
u meebeslissen over de 
diensten die op het netwerk 
worden aangeboden. Het is 
dus geen commercieel 
netwerk zoals bĳvoorbeeld dat 
van Ziggo  . 

Kom Langs op 6 mei 

Het is voor het bestuur niet te 
doen om iedereen persoonlĳk 
te bezoeken en uit te leggen 
waarom dit zo belangrĳk is. 
Daarom is deze avond 
georganiseerd. Maak er 
gebruik van, het scheelt ons 
veel werk. Laat het ons weten 
als u niet kunt komen. Dan 
proberen wĳ u zsm te 
informeren. 

NIEUWSBRIEF


