De serviceproviders die diensten leveren over ons glasvezelnetwerk

Rekam gaat verder met de aanleg van
glasvezel in Gouda
10.000ste aansluiting in zicht!

Samenwerking KPN

Inmiddels heeft al bijna 30% van Gouda
een glasvezelaansluiting van Rekam.
Binnenkort verwachten wij zelfs de 10.000ste
glasvezelaansluiting te realiseren! Want Rekam
gaat het glasvezelnetwerk uitbreiden naar héél
Gouda. En het goede nieuws is: dit kost u als
bewoner niets!

Naast GlasDraad werkt ook KPN met ons samen om dit glasvezelproject tot een succes te
maken. Dat betekent dat u straks ook diensten
kunt afnemen bij KPN en alle andere bekende
providers. Overstappen op een glasvezelpakket
van uw huidige provider? Het is zo gebeurd.
En zo kunt u dus ook gewoon uw e-mailadres
behouden. Kortom: overstappen op glasvezel is
nog nooit zo makkelijk geweest!

*Alle informatie over providers en pakketten is
beschikbaar zodra de aanleg van start gaat

Planning

Kortingen zolang u klant bent!

Wij gaan nu verder in de wijken Bloemendaal en Plaswijck. Hier zijn we druk bezig met het schouwen van de woningen, zodat we precies weten waar de glasvezelkabels moeten komen. Ook zijn
alle vergunningen al ingediend. De voorbereidingen zijn dus gestart en na deze zomer vinden
de eerste graafwerkzaamheden plaats. De eerste adressen kunnen in november 2019 al gebruikmaken van de diensten over glasvezel.

Combineert u uw Alles-in-1 pakket met een
mobiel abonnement van dezelfde provider?
Bijvoorbeeld via KPN of T-Mobile? Dan geniet
u niet alleen van tijdelijke kortingen, maar ook
van voordelen zolang u klant bent!

Woningschouw GD01, 02 & 03: april – juni 2019
Voorbereiding GD01, 02 & 03: mei – juli 2019
GD01: graafwerkzaamheden september t/m
november 2019, diensten live november
2019.
GD02: graafwerkzaamheden december 2019 t/m
januari 2020, diensten live januari 2020.
GD03: graafwerkzaamheden februari t/m
maart 2020, diensten live in maart 2020.

Start overige gebieden eind 2019. Hier wordt u nog over geïnformeerd.

Vaste kortingen op uw maandelijkse
abonnementskosten
Gratis mobiele data, bellen of sms’en
Gratis TV-pakketten (zoals Fox Sports
Eredivisie)
Gratis hogere internetsnelheden bij u
thuis

“Ik zie dat mijn provider ook actief wordt op het glasvezelnetwerk
van Rekam. Ik hoef dus helemaal niet over te stappen.”
“Met de providers van Rekam heb ik straks zowel tijdelijke als vaste
kortingen. Op de lange termijn zijn dat pas echt voordelen!”
“Met glasvezel van een betrouwbare partij als Rekam kan ik zelf
bepalen of ik wil overstappen van provider.”

www.rekamglasdraad.nl
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E-mail: info@rekamglasdraad.nl

