
 

 

NIEUWSBRIEF - glasvezel 

30-11-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met eigenlijk één onderwerp: glasvezel.  

 Bernheze krijgt glasvezel bij 40% deelname 

 Bestel een glasvezelpakket bij Trined 

 Sponsor je favoriete vereniging 

 GLASHELDER 7 Waarom? Daarom! 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Bernheze krijgt glasvezel bij 40% deelname 

Dat internet is een blijvertje. En we weten inmiddels ook dat we steeds meer 

data verbruiken. Alles gebeurt immers steeds vaker online. Hoe belangrijk is 

het dan niet dat we gebruik kunnen maken van een betrouwbaar netwerk 

met een enorme capaciteit! Snel internet is geen luxe meer. Het is 

hartstikke noodzakelijk. Glasvezel is hét antwoord om gegarandeerd snel te 

kunnen internetten. Nu en in de toekomst. 

 

Gratis aansluiting door E-Fiber 

Bernheze werkt hiertoe samen met E-Fiber. Als 40% van de inwoners en 

ondernemers in Bernheze deelneemt dan voorziet E-fiber al deze adressen 

automatisch en kosteloos van een aansluiting. Aansluiten op een later moment 

kost € 450,00.  

 

Aanmelden  

Aanmelden geschied door voor het einde van dit jaar een pakket te bestellen bij 

de provider Trined. 

 

E-Fiber legt glasvezelnetwerken aan zodat iedereen, ondernemers en 

consumenten, in Nederland gebruik kan maken van glasvezel. E-Fiber vindt dat 

iedereen in Nederland recht heeft op snel internet. Daarom doet E-Fiber er alles  

aan om glasvezel voor iedereen bereikbaar te maken.  

We gebruiken steeds meer data en een snelle en betrouwbare 

internetverbinding is daarom onmisbaar.  

 

https://www.e-fiber.nl/heesch
https://www.e-fiber.nl/heesch


 

Bestel een glasvezelpakket bij Trined 

Trined is een onafhankelijke provider en levert al 17 jaar internetdiensten met 

een focus op regionale glasvezelnetwerken. 

 

Speciaal voor bedrijven heeft Trined een tweetal zakelijke pakketten.  

 

Beide pakketten bieden (voor slechts € 55,- per maand): 

 500Mbps internetverbinding (basis) 

 Gratis installatie door een installatiemonteur 

 24-uurs klantenservice via 0800-9030 

 PIN- en Alarm-over-IP certificering 

 

Optioneel beschikbaar: 

 Upgrade naar 1Gb internetverbinding 

 PSTN-aansluiting(en) 

 ISDN-aansluiting 

 Digitale televisie 

 Interactieve televisie 

Download hier: 

- overzicht van de zakelijke pakketten 

- zakelijke inschrijfformulier 

 

Of bestel direct via de link bestelformulier Trined (via E-Fiber Bernheze) 

 

 

Voor consumentenpakketten (basissnelheid 500Mbps): 

- Overzicht van de pakketten 

- bestelformulier Trined (via E-Fiber Bernheze) 

Sponsor je favoriete vereniging 

Iedereen die voor 31 december 2016 een glasvezelpakket afsluit bij TriNed kan 

kiezen voor een vereniging die vervolgens door TriNed wordt gesponsord. Dus 

hoe meer leden van een vereniging een abonnement afsluiten, en hun 

vereniging vermelden bij de inschrijving, hoe hoger het sponsorbedrag. 

 

Diverse verenigingen en stichtingen uit Heesch kunnen worden gesponsord.  

Onder andere: 

 Fanfare Aurora 

 Heesche Badminton Vereniging 

 Mixed Hockey Club Heesch 

 Samenloop voor Hoop Heesch 

 Stichting de Rooie Tesneuzik 

 Tennisvereniging de Broekhoek 

 Toerwielerclub de Voorsprong 

http://www.trined.nl/e-fiber/bernheze/
http://www.trined.nl/wp-content/uploads/2016/10/Brochure_TriNed_Zakelijk_LR.pdf
http://www.trined.nl/wp-content/uploads/2016/10/Inschrijfformulier-E-Fiber-Zakelijk.pdf
https://www.trikx.nl/bestellen/
http://www.trined.nl/e-fiber/pakketten/
https://www.trikx.nl/bestellen/


 

 Zwembad 't Kuipke 

Per abonnement wordt er € 10,- gesponsord. 

GLASHELDER 7 Waarom? Daarom! 

[Nr 7 van de serie Glashelder uit de DeMooiBernhezeKrant - 10 oktober 2016] 

We krijgen straks dus glasvezel in Bernheze. Ik denk dat jullie die 40% wel 

halen. Vind het ‘n goed ding. Maar geef mij nou ‘ns één goede reden waarom ík 

ook over zou stappen. 

 

Wel tien 

Eén goede reden? Er zijn er wel tien. Glasvezel heeft nu eenmaal veel 

pluspunten. Ik zet ze hieronder op een rijtje. Moet jij turven hoeveel jij er 

belangrijk vindt. 

1. Glasvezel heeft meer capaciteit. Je hoeft die niet te delen met anderen 

die voor je zitten. 

2. Binnenshuis kun je met meerderen op meer apparaten tegelijk van alles 

en nog wat doen. 

3. Je krijgt standaard 500 MB’s. Zowel up als down. 

4. Klaar voor de toekomst. Glas is de Europese standaard. Helemaal up-to-

date. 

5. Er komen gastvrije hotspots in Bernheze voor toerisme en recreatie. 

6. Binnen Bernheze kun je zelf lokale evenementen uitzenden en 

ontvangen. 

7. Met glas kun je alle mogelijkheden van e-learning benutten. 

8. Digitale diagnose vanuit het ziekenhuis en medische monitoring thuis. 

9. Allerlei mogelijkheden voor zorg-op-afstand. 

10. Je kunt alles in en om je huis regelen (domotica) en beveiligen via 

glasvezel. 

11. Interactieve tv, HD-tv, 58 zenders standaard. Als eerste ook al ultra HD-

tv. 

12. Concurrerende prijs-/productverhouding. 

13. Extra pakketten flexibel per maand opzegbaar. 

14. Betrouwbaar door ringleiding. Storing links? Dan signaal van rechts. 

15. Eén minpuntje: Mailadres. Maken we ‘n volgende keer misschien ‘n klein 

plusje van.  

Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   

 

  

 

mailto:breedbandbernheze@xs4all.nl
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

