
Mag ik mij aan u voorstellen ? 

  
Ik ben Hub Verhees 

Uw ambassadeur in het project 

Limburg Glasvezel voor de toekomst 

van Roerdalen. 

  

 

 

Ik wil graag een paar 

mogelijke misverstanden met u 

bespreken. m.b.t. Limburg Glasvezel in onze gemeente 

“ROERDALEN” 

Hub G. Verhees,  06 3047 6724 

  

Hebt u vragen of wenst u verduidelijking of wenst u nog in te 

schrijven, Laat het mij even weten. 

Of kijk op :  www.limburgglasvezel.nl        

Ook na de laatste inschrijfavonden kunt u nog inschrijven tot een 

nader vasttestellen datum. 

  

Hebt u al ingeschreven, dan kan ik u feliciteren. Het is een goede 

beslissing. 

  

Er doen in onze gemeente “Roerdalen” verschillende verhalen de 

ronde, hier de echte uitleg: 

A.     Uw inschrijving telt alleen mee wanneer u zich inschrijft bij één van de vier providers voor  

Limburg glasvezel; 

B.     U kunt zich wel inschrijven voor alleen Internet evt. met telefoon en TV bij Ziggo of 

Canaldigtaal laten; 

C.     U kunt zich NIET inschrijven voor alleen de glasvezel tot in uw meterkast brengen; 

D.    E-Fiber gaat alleen glasvezel leggen voor Limburg Glasvezel wanneer 30% van de mogelijk aan 

te sluiten wooneenheden werkelijk inschrijven bij één van de vier providers; 

E.     Voor het buitengebied geldt wel een bijzondere bepaling. Kort samengevat: Alleen de woningen 

welke zich zelf inschrijven worden kosteloos aangesloten. 

Daarom is inschrijven zo belangrijk: 

ANDERS GAAT het aanleggen van GLASVEZELnetwerk NIET DOOR 

  

Ik, als ambassadeur voor het project Limburg Glasvezel, gun alle 

inwoners van Roerdalen de keuze voor het zo belangrijke 

Glasvezelnet, stabiel en toekomst vast.  

We behalen de norm van 30% alleen wanneer ook u inschrijft. 

  
Naschrift; 

        Voor de meesten van ons is een Glasvezel overeenkomst 

goedkoper dan de traditionele. Laat u goed informeren; 

        Geen van de traditionele overeenkomsten kunnen een snelheid 

upload en download leveren van 500Mb/500Mb of 

1000Mb/1000Mb, echt belangrijk voor uw toekomst. 

Veel succes bij het nemen van de juiste beslissing voor nu en in de toekomst. 

  

Hub G. Verhees 

Uw ambassadeur voor het project Limburg Glasvezel 

Bent u tevreden? Zegt het voort, tegen iedereen die het wil horen! 

Bent u niet tevreden? Zeg het mij, dan kunnen we het samen oplossen! 

http://www.limburgglasvezel.nl/

