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EDITIE AMELAND

U KRIJGT GLASVEZEL 
VAN KABELNOORD!

Gratis aansluiting 
voor uw woning 

Nog even en heel Ameland is voorzien van een glasvezel

verbinding. De aanleg van de laatste fase op Ameland start 

binnenkort en dan zijn alle percelen aangesloten op het  

nieuwe netwerk van Kabelnoord. Aannemer Van Gelder Telecom 

zal namens Kabelnoord de aanleg van glasvezel op Ameland 

verrichten. Bij woningen met een coaxaansluiting van Kabelnoord 

wordt de huidige aansluiting vervangen en woningen zonder 

aansluiting krijgen een nieuwe aansluiting. Geheel kosteloos, 

voor elke woning. We sloten tot nu toe al meer dan 2000 

woningen op Ameland aan op glasvezel. Nu komen hier circa 

1650 adressen bij. Kabelnoord verheugt zich erop om uw pand  

te voorzien van supersnel internet. In deze krant vindt u 

algemene informatie over glasvezelaanleg en het aansluiten  

van uw pand op glasvezel. Binnenkort starten de werkzaamheden.  

Aannemer van Gelder Telecom houdt u hiervan op de hoogte. 

Bovendien kunt u alle informatie over de aanleg  op  

www.glasvezelvankabelnoord.nl/ameland vinden.

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een haardunne vezel van glas. Door middel van licht 

worden over deze vezel signalen getran sporteerd. De 

lichtsignalen transporteren de gegevens voor internet, telefonie 

en televisie op een supersnelle en zeer betrouwbare manier.  

Zowel uploaden (email versturen, online fotoboeken maken) als 

downloaden (YouTubefilmpjes kijken, bestanden uitwisselen 

voor bijvoorbeeld thuiswerken) gaan beide even snel. Glasvezel  

is minder gevoelig voor storingen en het netwerk gaat 

decennialang mee. De maximale snelheid over glasvezel bij 

Kabelnoord is momenteel 500 Mbps.

www.glasvezelvankabelnoord.nl

Voordelen van glasvezel
• ongekend snel
•  stabiel en betrouwbaar netwerk
•  enorme capaciteit per aansluiting
• klaar voor de toekomst
•  gratis aansluiting van Kabelnoord
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Schouwen is bepalen waar het glasvezelmodem in uw 

woning moet komen. Meestal is dit op de plek waar nu uw 

modem hangt, bij veel mensen is dit in de meterkast of in de 

woonkamer. De schouwer bekijkt of de plek geschikt is voor 

het glasvezelmodem. Ook bekijkt hij waar de glasvezelkabel 

uw woning moet binnenkomen.  We proberen zoveel mogelijk 

bestaande ingangen te gebruiken. U dient akkoord te geven voor 

de aanleg, vandaar dat er altijd een schouw plaatsvindt. Wanneer 

u geen glasvezelaansluiting wenst, kunt u dit kenbaar maken 

bij de schouwer. Het schouwen vindt huisaanhuis plaats. Zowel 

overdag als in de vroege avond. Indien de schouwer meerdere 

malen niemand thuis treft, geeft hij middels een ‘niet thuis

kaart’ aan hoe u hem kunt bereiken voor het maken van een 

schouwafspraak. De schouwer herkent u aan zijn ‘Glasvezel van 

Kabelnoord’jas en hij kan zich altijd legitimeren.

De komende maanden gaat Kabelnoord de laatste percelen op Ameland 

voorzien van glasvezel. Aannemer van Gelder informeert u wanneer de 

werkzaamheden op Ameland plaatsvinden. Voor de planning kunt u 

ook terecht op www.glasvezelvankabelnoord.nl/ameland.

PLANNING  
WERKZAAMHEDEN

WAT IS SCHOUWEN?

www.glasvezelvankabelnoord.nl

ANTWOORD OP DE 
MEEST GESTELDE  
VRAGEN
Ik huur een woning. Krijg ik ook een gratis glasvezelaansluiting?

Kabelnoord vervangt haar coaxnetwerk door een glasvezelnetwerk.  

De oude coaxkabel wordt vervangen door een nieuwe glasvezelkabel en 

we vragen uw medewerking om dit te realiseren. In ieder huis waar een 

kabelaansluiting zit vervangen we deze gratis, ook bij mensen die nog 

geen klant zijn bij Kabelnoord. 

Ik heb een vakantiewoning en ben niet altijd aanwezig.  

Hoe wordt dit opgelost? 

Stel uw contactpersoon van de vakantiewoning zo spoedig mogelijk op 

de hoogte. Laat uw contactpersoon contact opnemen met Van Gelder 

Telecom via 0519 - 701701 (optie 4) voor het maken van een schouwaf

spraak. 

Moet ik een abonnement nemen om mijn  

glasvezelaansluiting te kunnen gebruiken?

Om gebruik te kunnen maken van de glasvezelaansluiting moet u 

een abonnement afnemen. Als u reeds klant bent van Kabelnoord 

dan gaat uw abonnement automatisch over op glasvezel. U hoeft 

hiervoor niets te doen. Ook uw abonnementsprijs blijft gelijk. Indien 

u geen klant bent, dan kunt u uiteraard klant worden. U kunt de 

abonnementen bekijken en bestellen op www.kabelnoord.nl.  

Hoe gaat de aanleg in mijn tuin?

De glasvezelkabel wordt op een diepte van ongeveer 50 cm onder

gronds naar uw woning gebracht. Dit gebeurt met een zogenoemde 

tuinboring. Een tuinboring is absoluut onschadelijk voor uw tuin.  

Uw tuin en bestrating blijven intact. U hoeft niet aanwezig te zijn  

als de aannemer de tuinboring uitvoert. 

Blijven mijn straat en woning/bedrijf bereikbaar?

U kunt uw woning/bedrijf altijd bereiken. Uiteraard kan het 

voorkomen dat de stoep minder begaanbaar is. De aannemer zorgt 

ervoor dat de stoep aan het einde van de week weer helemaal dicht is. 
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HOE GAAT DE AANLEG 
IN ZIJN WERK?

Bekijk ook het  
animatiefilmpje  

over de aanleg op 
www.glasvezelvankabelnoord.nl/filmpje

MEEST GESTELDE  
VRAGEN (VERVOLG)

Wie moet ik bellen bij een klacht?

Het is vervelend als u ontevreden bent  

over de werkzaamheden. De aannemer is 

verantwoordelijk voor het project. U kunt 

uw klacht doorgeven aan de aannemer  

via 0519 - 701701 (optie 4). Tijdens de 

werkzaamheden kunt u ook altijd een 

medewerker van de aannemer aanspreken.

Moet ik nieuwe binnenhuisbekabeling 

aanleggen?

Uw bestaande kabels binnenshuis passen 

veelal op het glasvezel modem. Hier hoeft  

u niets in te veranderen. U houdt ook 

draad loos internet. Als u toch vragen  

heeft over uw bekabeling, dan kunt  

u deze voorleggen aan de schouwer.

Wat moet ik met mijn oude modem?  

En hoe zit het met de borg?

Als u een modem heeft van Kabelnoord dan 

neemt de monteur dat modem in. U tekent 

voor de inlevering en, indien u een borg 

heeft betaald voor het modem, dan 

ontvangt u deze borg binnen enkele weken 

retour op het bij Kabelnoord bekende 

rekeningnummer. Voor het glasvezelmodem 

betaalt u geen borg. Dit modem hoort bij 

het perceel.

Stap 1: Schouwen
Binnenkort komt onze schouwer 
bij u langs. De schouwer bekijkt 
samen met u waar in uw woning de 
glasvezelaansluiting wordt gerealiseerd. 
De schouwer kan zich legitimeren met 
een speciale pas en is gekleed in kleding 
voorzien van de logo’s van “Glasvezel van 
Kabelnoord”.

Stap 2: Aanleggen in uw straat
Voor het aanleggen van de glas vezelkabel 
wordt er een geul gegraven in uw straat. 
U ontvangt een brief zodra de (graaf)
werkzaamheden in uw straat van start 
gaan. Onze aannemer probeert de 
even tuele overlast tot het minimum 
te beperken. Zo wordt de geul na het 
afronden van de werkzaamheden  
zo snel mogelijk dichtgemaakt.

Stap 3: Aanleg van de 
glasvezelkabel naar uw woning
Vanaf de straat trekken we de 
glasvezelkabel onder de grond door naar 
uw woning. Uw voortuin of oprit blijft 
nagenoeg intact doordat we door middel 
van een ondergrondse boring de kabel 
naar uw woning brengen. 

Stap 4: Installatie van het 
glasvezelmodem   
U ontvangt tijdig een installatiebrief wanneer 
uw woning daadwerkelijk wordt aangesloten 
op het glasvezelnetwerk van Kabelnoord. In 
de brief staat vermeld wanneer de monteur 
de installatie in uw woning komt verrichten. 
Tijdens de installatie brengt de monteur de 
glasvezelkabel uw woning binnen. Daarnaast 
wordt het glasvezelmodem geïnstalleerd op 
de plek die u bent overeengekomen met de 
schouwer. Dit modem behoort bij het perceel.
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GLASVEZEL AANSLUITEN DOEN WE 
MET ZIJN ALLEN. MAAR WIE IS WIE?

Opdrachtgever
Kabelnoord is de opdrachtgever voor 

‘Glasvezel van Kabelnoord’, maar het 

project wordt niet door Kabelnoord 

uitgevoerd, dit doet de aannemer. Pas 

bij de doorgifte van het signaal komt 

Kabelnoord weer in beeld. 

Bent u klant bij 
Kabelnoord?
Zodra uw kabelaansluiting wijzigt  
in een glasvezelaansluiting, activeert  
de monteur uw huidige Kabelnoord
abonnement automatisch op glasvezel. 
U ontvangt op glasvezel dezelfde 
diensten, u blijft maandelijks hetzelfde 
bedrag betalen, alleen uw 
internetsnelheid wordt vele malen 
hoger. Benieuwd hoe snel uw internet 
binnenkort wordt op glasvezel? Kijk  
op www.kabelnoord.nl.    

Bent u nog geen klant bij  
Kabelnoord?
U kunt eenvoudig besparen door zowel 
televisie, internet als vaste telefonie af 
te nemen in één pakket: 3in1 van 
Kabelnoord. U krijgt een snelle en 
betrouwbare glasvezelaansluiting.  
U kunt kiezen uit drie pakketten met 
verschillende synchrone up en 
downloadsnelheden. Kijk op  
www.kabelnoord.nl.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de aanleg van 
glasvezel? Kijk voor meer informatie  
op de speciale glasvezelwebsite:  
www.glasvezelvankabelnoord.nl/ameland. 
Op deze website vindt u meer dan 100 
veelgestelde vragen, leest u het laatste 
glasvezelnieuws en kunt u onder andere 
uw afspraken wijzigen. Daarnaast kunt u 
bellen met 0519 - 701701 en kiezen 
voor optie 4 ‘glasvezel’. Ook beantwoordt 
de schouwer, die binnenkort bij u 
langs komt, graag uw vragen. 

Contact
Kabelnoord
Pier Prinslaan 21
9101 PX Dokkum
Telefoonnummer: 0519 - 701701

Openingstijden
Kabelnoord is geopend van:
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur.

Aannemer
Van Gelder Telecom is de aannemer die 

het project van Kabel noord uitvoert. De 

medewerkers van Van Gelder Telecom 

doen de schouwingen en installaties. 

www.glasvezelvankabelnoord.nl/ameland 

Blijf op de hoogte


