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Eindelijk. Budel en Maarheeze krijgen glasvezel
Glasvezel enthousiast ontvangen

24 september, Eindhoven - De uitslag is duidelijk: Budel en Maarheeze hebben gekozen voor
de toekomst. Voldoende huishoudens van Budel en Maarheeze hebben ‘ja’ gezegd tegen
glasvezel van Reggefiber. Dankzij de vele aanmeldingen zal Reggefiber iedere woning binnen
het aansluitgebied voorzien van een geheel kosteloze glasvezelaansluiting. Binnenkort start
Reggefiber dan ook met de aanleg van dit netwerk.

Nederland stapt over op glasvezel.
De hoeveelheid informatie die we met z’n allen verzenden en ontvangen groeit explosief. Glasvezel
biedt een enorme capaciteit en de informatie reist met de snelheid van het licht. Daarom stappen
steeds meer Nederlandse gemeenten over op glasvezel, waardoor inwoners in een keer klaar zijn
voor de komende dertig jaar. Razendsnel internet en haarscherpe tv zijn nog maar het begin.
Glasvezel opent een nieuwe wereld aan mogelijkheden op het gebied van werken, leren en
ontspannen.

Glasvezel in de overige kernen en het buitengebied.
Gemeente Cranendonck heeft met Reggefiber afspraken gemaakt over mogelijkheden om overige
delen van Cranendonck aan te sluiten en zal hier de komende maanden actief mee aan de slag gaan.
Doel is om uiterlijk in 2017 glasvezel voor alle inwoners van Cranendonck gerealiseerd te hebben.
Het Adviesbureau Close the Gap (bekend van onder meer haar rol bij het allereerste glasvezelnetwerk
van Nederland in Nuenen) wordt betrokken bij het vinden van oplossingen voor het resterende tekort
aan financiering voor de overige kernen en het buitengebied van gemeente Cranendonck. Hiervoor
zijn meerdere mogelijkheden in beeld. Nu de aanleg in het aansluitgebied van Budel en Maarheeze
door gaat, zal het bureau binnen enkele weken met de eerste lokale activiteiten starten.

Aanmelden kan nog steeds.
Binnenkort begint Reggefiber met het aanleggen van het razendsnelle netwerk in het aansluitgebied
van Budel en Maarheeze. Hierover ontvangen de bewoners tijdig bericht. Iedere woning binnen het
aansluitgebied wordt voorzien van een geheel kosteloze glasvezelaansluiting. Bewoners die ook
gebruik willen maken van glasvezeldiensten, maar nog geen glasvezelabonnement hebben
afgesloten, kunnen zich alsnog aanmelden. Zolang de graafploegen de wijk nog niet hebben verlaten
worden er geen kosten in rekening gebracht.

Glasvezelwinkel.
Wie meer informatie wil over de vele voordelen van glasvezel en over de serviceproviders, kan terecht
in de glasvezelwinkel. De medewerkers van Reggefiber staan daar klaar om alle vragen te
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beantwoorden en bieden een onafhankelijk advies met betrekking tot de verschillende abonnementen
van de serviceproviders. De glasvezelwinkel is gevestigd aan de Markt 11A in Budel. Meer informatie
en de openingstijden zijn te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/cranendonck
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reggefiber:
Janneke Fijnvandraat, salesmanager
T: 06 11 51 86 07
E: j.fijnvandraat@reggefiber.nl

De naam achter glasvezel.
Reggefiber is een jong bedrijf met een gezonde ambitie en een duidelijk doel: zoveel mogelijk
huishoudens in Nederland aansluiten op glasvezel. Met een typisch Twentse nuchterheid pakt
Reggefiber zaken aan. Sinds de oprichting in 2005 houdt Reggefiber zich bezig met een grootschalige
uitrol en exploitatie van een open glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben ruim een miljoen huishoudens
directe toegang tot het glasvezelnetwerk. Reggefiber is in meer dan 150 gemeenten actief, waardoor
steeds meer Nederlandse huishoudens beschikken over het toekomstvaste netwerk. En dat netwerk
breidt zich elke dag verder uit.

