
Beste ondernemer,

We vernieuwen ons netwerk in uw binnenstad door een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit doen we 
kosteloos. Glasvezel biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst  
nodig heeft. 

Werkzaamheden
Om de glasvezel van de straat bij uw pand naar binnen te brengen, zijn er werkzaamheden nodig in en 
rondom uw pand. We gaan niet aan de slag zonder uw toestemming. 

Open netwerk 
Het nieuwe glasvezelnetwerk dat wij aanleggen is een open netwerk. Dit betekent dat u zelf kiest welke 
provider uw wilt voor internet, televisie en telefonie. Kijk op kpnnetwerk.nl/providers welke providers dit 
zijn. Zodra de aansluiting is geïnstalleerd bent u niet verplicht om over te stappen van provider.  
Uw huidige provider kan in veel gevallen uw verbinding via glasvezel leveren. Neem hiervoor contact met 
ze op.

Meer informatie en vragen stellen
De aanleg van glasvezel in de binnenstad roept misschien vragen bij u op. Wij organiseren daarom een 
online glasvezelupdate. Wij leggen daarin precies uit wat wij gaan doen. Samen met de gemeente en 
aannemer beantwoorden we na afloop al uw vragen. De uitnodiging voor de glasvezelupdate zit bij deze 
e-mail. Kunt u de sessie niet live volgen? De glasvezelupdate is een aantal dagen terug te kijken via 
kpnnetwerk.nl/glasvezelupdate.

De aanlegstappen 
Het aanleggen van het glasvezelnetwerk bestaat uit 4 stappen: 
1. We maken een plan voor de binnenstad. Dat doen we samen met een aannemer en de gemeente.  

Als het plan klaar is, ontvangt u een brief. 
2. U geeft toestemming voor de werkzaamheden in en rondom uw pand.  
3. De aannemer begint met graven en legt kabels aan in de straat tot aan uw pand. Bij hoogbouw worden 

de kabels naar een centraal punt gelegd. U krijgt bericht van ons voordat we beginnen en hierin staat 
alle informatie over onze werkzaamheden. 

4. Wanneer we klaar zijn met graven kunt u een afspraak maken met een monteur voor het plaatsen van 
het glasvezelaansluitpunt. U ontvangt hiervoor een brief met een afspraakvoorstel.

Hebt u nu al vragen? Kijk dan op kpnnetwerk.nl/vragen. 

Met vriendelijke groet,  
KPN NetwerkNL

Wilt u geen post meer van KPN NetwerkNL? Stuur dan een brief met uw naam, postcode, huisnummer en woonplaats naar Postbus 3053, 3800 DB Amersfoort.

Uw binnenstad
krijgt glasvezel


