
Iedereen kan meedoen
• Iedereen die wil, sluiten we aan!
• Later aansluiten is ook mogelijk      
• Uitrol over geheel Oostermoer

Huidige stand van zaken  
Leegloop van het gebied
Investeringen in zorg en onderwijs blijven achter
Mati g ondernemersklimaat op platt eland
Verschraling van voorzieningen
Grote providers investeren niet in glasvezel 
op het platt eland

Wat kost de basisdienst
• Maximaal internet (op dit moment 100/100 mbit/sec) voor circa  € 30,-* incl. BTW
• Bij een certi fi caat krijgt u maandelijks maximaal € 9,-* terug (bij keuze opti e 1)

Wat moet u daarvoor doen
U gaat de basis (snel internet+dienstenportaal) gebruiken en sluit hiervoor een overeenkomst af. 
U heeft  keuze uit: 
Opti e 1:
• U investeert eenmalig maximaal € 1.500 in een certi fi caat
• Hierdoor wordt u direct mede-eigenaar
• Hierdoor deelt u direct mee in de opbrengsten en verdient u binnen 20 jaar uw 

investering terug
Opti e 2:
• U doet geen eenmalige investering
• Hierdoor wordt u na maximaal 20 jaar mede-eigenaar 
• Hierna deelt u vanaf dat moment mee in de opbrengsten

Wat u krijgt
1. Gegarandeerd maximaal internet, nu en ook in de toekomst.
2. Mede-eigenaarschap en rendement
3. Vrije keuze van wie u diensten (telefoon, tv, zorg) afneemt (dus ook huidige providers)
4. Direct toegang tot alle diensten van providers naar keuze
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Wat is het verschil tussen OpenNet en de huidige marktparti jen?

Internet Internet
Televisie

Internet
Televisie
Telefoon

ca. € 30,-* ca. € 36,-* ca. € 37,-*

Maximaal € 9*
Terug naar certi�caathouder Terug naar certi�caathouder Terug naar certi�caathouder

Maximaal € 9* Maximaal € 9*

* Genoemde bedragen zijn indicatief per maand

Hoe ziet dit er fi nancieel uit?

Waarom snel internet?
Gebied blijft  aantrekkelijk om te wonen en werken
Beschikbaar voor alle  bewoners en bedrijven
Het nieuwe werken is overal binnen handbereik
Digitale zorg wordt mogelijk
Modernisering van het onderwijs

• Samen eigenaar
• Samen bepalen wat er gebeurt
• Samen de vruchten plukken

Waarom met elkaar aan de slag
• Keuzevrijheid
• Onafh ankelijk van huidige kabelmaatschappijen

Kijk voor meer info of om direct uw interesse 
kenbaar te maken op onze website:

www.oostermoerverbindt.nlhttp://glasvezel.energieprovincie.nl

kijk voor meer informatie 
en teken direct in via
http://glasvezel.energieprovincie.nl


