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Supersnel glasvezel voor alle ondernemers in Asten, 
Beek en Donk, Gemert, Lieshout en Someren!

DELTA Fiber Netwerk wil de bedrijventerreinen in Asten, 
Beek en Donk, Gemert, Lieshout en Someren voorzien 
van supersnel en betaalbaar internet via glasvezel. Het 
netwerk wordt aangelegd als 30% van de ondernemers 
en bewoners een abonnement afsluit. Aanmelden kan 
tot 24 juli 2021.

DELTA Fiber 
Netwerk

Bedrijventerrein Nobisweg, Asten

DELTA Fiber Netwerk sluit zoveel 

mogelijk Nederlanders aan op 

supersnel en betaalbaar glasvezel-

internet. Als topspeler in de markt 

biedt DELTA Fiber Netwerk al internet 

sinds 1981 en glasvezelinternet 

sinds 2006. Inmiddels hebben al ruim 

800.000 adressen een aansluiting en 

daar komen iedere maand gemiddeld 

nog 7.000 adressen bij. DELTA Fiber 

Netwerk maakte eerder onder de 

namen Glasvezel buitenaf en Mabib 

glasvezel in de regio mogelijk.

“ Onze gasten komen voornamelijk om

 even uit te rusten bij Glundr! Daar hoort 

 je druk maken om je internetverbinding 

 niet bij!”

Kennismaken

Interview gaat verder op pagina 2

Ivon van Bussel 
Eigenaresse Glundr!

Meld je 
aan voor 

24 juli



Ivon van Bussel is eigenaresse van Glundr! 
Een luxe hospitality locatie in het 
buitengebied van Asten-Heusden aan 
de rand van Nationaal Park de Groote 
Peel. Bij Glundr! kun je terecht voor een 
overnachting in een van de luxe suites, 
samenkomen voor een businessmeeting, 
een hutje op de heisessie maar ook voor 
een bruiloft.

Beste internetmogelijkheden

De dochter van de bekende Astense

ondernemer Ton van Bussel is blij met 

haar keuze voor glasvezelinternet. Sinds 

de opening van Glundr! in augustus 

2020 maakt Ivon er al gebruik van. “We 

waren op zoek naar de beste internet-

mogelijkheden. Destijds voerde DELTA 

Fiber Netwerk campagne voor de bewoners 

van Asten en omgeving. Wij konden als 

onderneming hieraan deelnemen. Het 

aanbod sprak ons enorm aan. We hebben 

een glasvezelabonnement afgesloten bij 

Peelland ICT. We willen nu niet meer terug!”

Uitrusten en opladen

“Onze gasten komen voornamelijk om 

even uit te rusten en op te laden bij Glundr! 

Daar hoort je druk maken om een goede 

internetverbinding, onnodig wachten tot 

beelden, muziek of film gestreamd zijn of 

niet bereikbaar zijn niet bij. Ook alle tv’s 

van Glundr! zijn smart tv’s dus kan en moet 

altijd goed gestreamd of goed tv-gekeken 

kunnen worden voor onze zakelijke 

en particuliere gasten. Daarnaast zijn 

tegenwoordig vele diensten constant 

verbonden met internet. Denk hierbij 

aan toegangscontrole, muzieksysteem, 

telefoon, betalingssysteem, boekings-

systeem en verlichting. We zijn dus erg 

afhankelijk van goed internet en DELTA 

Fiber Netwerk kan dat gelukkig bieden!”

“Geen zorgen meer over mijn verbinding dankzij glasvezel!”

kans om zich aan te melden. Directeur/  
eigenaar Els van Rijssel-van den Boomen 
is enthousiast: “Ik zou iedere ondernemer 
adviseren over te stappen. Wij kunnen niet 
meer zonder glasvezelinternet!”

Meteen goed geregeld
Els vertelt dat ze bij de opening van hun 
nieuwe pand bewust gekozen hadden om 
direct glasvezel aan te laten leggen. “We 
wilden het meteen goed geregeld hebben. 
Geen gedoe met langzaam internet, 
maar maximale snelheid. In het pand zit 
veel staal. Dat is niet bevorderlijk voor 
je verbinding. We hebben apparatuur op 
kantoor staan, in het magazijn en in de 
werkplaats, maar alles is perfect met 
elkaar verbonden.” 

Advies op maat
Van Rijssel kreeg bij de installatie advies 
van Astens automatiseringsbedrijf IT-
Connectie. “Zij hebben het netwerk 
optimaal voor ons ingesteld.” Vertelt 
Els enthousiast. “Sinds we overgestapt 
zijn hebben we nooit een klacht gehad 
over glasvezel, dat zegt genoeg over 
onze tevredenheid!” Voor Els was het 
kiezen voor glasvezel een makkelijke 
keuze. “Je moet tegenwoordig gewoon 
meegaan met de digitalisering. Anders 
kun je er net zo goed mee ophouden. Het 
levert zó veel op. Je zou eens moeten 
nagaan wat het kost als je personeel 
minder kan werken door een langzaam 
internet. Je abonnementskosten heb je zo 
terugverdiend!”  

Van Rijssel carrosseriebedrijf is bij veel 
Astenaren bekend. Al meer dan vijftig jaar 
is Van Rijssel een belangrijke werkgever 
in het dorp. Het familiebedrijf is een van 
de eerste bedrijven in Asten die nu al 
gebruik mag maken van glasvezel via 
DELTA Fiber Netwerk. Nu krijgen de andere 
bedrijventerreinen in Asten en omgeving de 

“ We kunnen niet meer zonder   
 glasvezelinternet!”

Els van Rijssel-van den Boomen 
Directeur/eigenaar Van Rijssel carrosseriebedrijf

Ivon van Bussel 
Eigenaresse Glundr!

De voordelen van glasvezel

Het is veilig  
en stabiel

Jouw bedrijfs-
informatie is in  
goede handen. 

Het is  
supersnel

Binnen no time  
zware bestanden  
up- en downloaden.

Zorgeloos 
werken in  
de cloud

Jouw bedrijf is klaar 
voor de toekomst.

Verschillende 
aanbieders op 
het netwerk 

Voor elk bedrijf een  
passend aanbod.

Ideaal als 
back-uplijn

Zonder onderbreking
doorwerken tijdens  
een storing.



Keuzevrijheid

Zakelijk gezien is internetconnectiviteit 

niet meer weg te denken. Als de verbinding 

wegvalt, kunnen de gevolgen op de 

bedrijfsvoering en de kosten enorm zijn. 

Om die reden wordt door ICT-engineers 

vaak gewerkt aan het redundant maken 

van de infrastructuur, dit om de risico’s 

op het wegvallen van connectiviteit te 

vermijden.

Je kunt de verbinding via DELTA Fiber 

Netwerk als back up-voorziening 

gebruiken, ook als je via een andere 

aanbieder glasvezel hebt. Je netwerk 

blijft hierdoor gescheiden en blijf je 

bij een storing bereikbaar. Je houdt 

de snelheid en capaciteit die je 

gewend was.

DELTA Fiber Netwerk legt een open glasvezelnetwerk aan waarop verschillende lokale en landelijke partijen hun diensten aanbieden. Maak nu je 
keuze uit één van de telecomaanbieders hieronder. Zij bieden verschillende pakketten die passen bij jouw bedrijf. Meer weten? Bekijk de websites 
van de aanbieders en neem rechtstreeks contact op.

Naast de kosten van je abonnement betaal je een vastrechtvergoeding. Dit is een bijdrage om de aanleg van het glasvezelnetwerk mogelijk te 
maken. Er worden flinke afstanden afgelegd, daarnaast hebben we regelmatig te maken met barrières als grote wegen, rivieren en bomen. Daarbij 
komt dat de bedrijventerreinen vaak een stuk complexer zijn dan normale woonwijken. Dit zorgt ervoor dat de aanleg een kostbare gelegenheid 
is. Om deze kosten te dekken, vragen wij een vergoeding per adres.

De vastrechtvergoeding is kan op twee manieren betaald worden; maandelijks, zolang je abonnement loopt of via een eenmalige afkoop. Naast 
de vastrechtvergoeding bestaan er ook aansluitkosten. Deze kosten rekenen wij niet wanneer er tijdens de campagneperiode een abonnement 
afgesloten wordt.

Ook ideaal als back up voorziening

Hoe zit het met de extra kosten?

Bedrijventerrein Wolfsveld, Gemert

Gemert
0492 39 00 01
mandersautomatisering.nl

Gemert
0492 82 00 00
mezenbergtechniek.nl

Someren
085 744 11 50
peellandict.nl

Beek en Donk
0492 45 05 16
syan.nl

Gemert
0413 70 09 70
tipcon.nl

Ommel
088 235 23 63
benfmedia.nl

Schiedam
088 002 02 02
delta.nl/zakelijk

Asten
085 273 35 88
lmcs.nl

Asten
0493 68 88 30
itconnectie.nl

Hoofddorp
088 408 84 00
www.heldenvan.nu

ICT Oplossingen • Business Internet Solutions • Event ICT

Zorgt dat het werkt!

IT-Connectie uw partner in ICT



OVERSCHIESEWEG 203, 
3112 NB SCHIEDAM

TEL.: 088 75 85 800 

Hoe werkt de aanleg?

Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd als 30% van de ondernemers een abonnement afsluit. Aanmelden kan tot 24 juli 2021. 
Meld je aan door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders. Voordat we beginnen met de werkzaamheden  
op locatie, bepalen we samen exact waar de aansluiting moet komen. Daarna gaat de schop in de grond om het glasvezelnetwerk aan te leggen.

Aanleg naar
jouw bedrijf

Aansluiting van
de apparatuur

Gebruik van 
glasvezel

Aanmelden bij een 
telecomaanbieder

Hoe nu verder?
Abonnement kiezen

Win advies in 
We begrijpen dat het lastig is om te bepalen welk abonnement het beste 
bij je bedrijfsvoering past. Neem daarom eens contact op met een van de 
telecomaanbieders. Zij kennen jouw situatie en kunnen goed adviseren 
over de mogelijkheden die bij jouw persoonlijke situatie aansluiten. 

Aanmelden kan tot 24 juli 2021
 Ben je eruit welk abonnement het beste bij jouw bedrijfssituatie past? 
Sluit dan een abonnement af. Dit kan bij de telecomaanbieder van je 

keuze. Naast het abonnementsgeld betaal je vastrechtvergoeding van 
€ 13,09 (excl. btw) per maand. Je kunt er ook voor kiezen dit eenmalig 
te betalen. Dan kost het € 1.570,25 (excl. btw). Op de website 
gavoorglasvezel.nl/zakelijk houden we je op de hoogte over de status.

De aanleg van het glasvezelnetwerk gaat door als er een aanmeld-
percentage van 30% is gehaald. 

Agenda
Start

campagne 
Deadline 

aanmelden Start aanleg Begin diensten Einde aanleg

Q4 2021
start aanleg

glasvezel

3 mei 2021
start van de verkoop  
van abonnementen 

24 juli 2021
einde van de verkoop 

van abonnementen

Q1 2022
eerste ondernemers 

kunnen gebruikmaken 
van diensten

Q4 2022
glasvezel is overal 

aangelegd

Planning onder voorbehoud


