FiberRevolution Nederland (Rotterdam) en Teleplaz@ (Tilburg) bundelen hun
krachten en jarenlange ervaring op het gebied van glasvezel en bieden alle
op Kraaiven gevestigde organisaties in 2016 open glasvezel aan. Zodra er
voldoende deelnemers zijn zal er begonnen worden met de aanleg. Onze
doelstelling is om rond de zomer 2016 het netwerk op te leveren.
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Eindelijk
Glasvezel!
In 2016 kunnen alle ondernemers
op Kraaiven beschikken over een
eigen supersnelle glasvezelaansluiting

Wat kan glasvezel voor u betekenen?

Wij staan voor u klaar!

Met een glasvezelaansluiting van Glasnet Kraaiven bent u klaar voor de toekomst. Met internet via glasvezel kunt u sneller en slimmer werken, kosten
beparen en innoveren. Het netwerk is geheel open zodat u vrij kunt kiezen uit
diensten van vele Service Providers.

Heeft u, uw ICT manager of uw systeembeheerder nog vragen, dan gaan wij
graag met u de komende weken in gesprek. Wij beantwoorden al uw vragen.
Wilt u weten wat u kunt besparen of wat de totale ICT-kosten met glasvezel
worden? Wij vullen graag samen met u de kostenvergelijking in.

Welke diensten kunnen u verder brengen:
° Internet toegang
° Voice over IP (telefoneren via internet)
° Camera bewaking
° Online werkplekken

° Digitaal factureren
° Digitale werkbonnen
° Online Backup
° Online server

Convenant Glasvezel ondertekend

Bel of mail:
T 013 207 03 88 (lokaal tarief)
E info@glasnetkraaiven.nl

Verkoopteam Glasnet Kraaiven

In december 2015 heeft de voorzitter van Vitaal Kraaiven het Convenant Collectief Glasvezel samen met de directeur van FiberRevolution ondertekend.
Hierin staan alle gemaakte afspraken tussen FiberRevolution Nederland en het
lokale ondernemerscollectief Vitaal Kraaiven omtrent aanleg en beheer van
het in 2016 te realiseren glasvezelnetwerk onder de naam Glasnet Kraaiven.
In het convenant is ook de staffelkortingtabel opgenomen. Het document is
een ‘working document’ waar ook toekomstige afspraken in opgenomen zullen
worden.
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