
SCHRIJF U NU IN!

Snel internet in het buitengebied?
Nu hebben we de kans!

Schrijf u nu in

utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl

utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl

In onze samenleving kunnen we niet meer zonder snel internet

Op alle fronten maken we gebruik van internet: werk, bedrijf, vrije tijd, opslag van 
foto’s, zorg op afstand, online gamen, huiswerk van je kinderen, of gewoon een 
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“Alles draait om internet. Daarom begint een leefbaar en duurzaam
buitengebied bij echt snel internet”

Dit initiatief is van DICO Snel Internet Buitengebied, in opdracht van Programmabureau 
Utrecht-West in samenwerking met uw gemeente. 



Snel internet in het buitengebied binnenkort mogelijk?
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bedrijven van uw gemeente ja zegt tegen glasvezel in 
het buitengebied, zijn er partijen die geïnteresseerd zijn 
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echter niet halen zal het waarschijnlijk nog vele jaren 
duren, voordat het buitengebied voorzien wordt van 
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Welke diensten kan ik afnemen?
Zodra u een glasvezelverbinding heeft, kunt u supersnel internet, 
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mogelijkheden van internet en TV ontwikkelingen en verdere ontwikkelingen 
van handige middelen om ons leven gemakkelijker te maken met behulp 
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bedrijven zijn diverse zakelijke toepassingen mogelijk zoals clouddiensten 
en beveiliging van uw eigendom of bijvoorbeeld dieren door middel van 
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Hulp gevraagd!
Om dit initiatief te laten slagen zoeken wij ambassadeurs die in de lokale 
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Ga naar het contactformulier op de website en meld je aan om als 
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Waar verplicht ik mij toe als ik inschrijf?
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uiteindelijk een glasvezel abonnement te nemen bij 1 van de minimaal 3 
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inschrijving: u verbindt zich aan dit initiatief voor een periode van 24 
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Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie en de voorwaarden kunt u vinden op onze website
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“Deze kans krijgen we eenmalig 
en moeten we niet voorbij laten gaan!”

Wat is het buitengebied?
Het buitengebied is het gebied waar u geen snel internet kunt krijgen dat 
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Schrijf u nu in voor snel internet in het buitengebied!
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zijn aangesloten én waar nog geen glasvezel aanwezig is kunnen zich 
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Wat kost de inschrijving en waarom?
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Andere vormen van snel internet in het buitengebied?
In bepaalde gevallen kan het zijn dat er geen of niet binnen enkele jaren 
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