Aansluiten op Glasnet Heusden in 6 stappen!
De kabel. (Laag 1) :
1.




Aanvragen en realisering van de aansluiting met het netwerk (van kabel naar meterkast).
Offerte aanvragen voor het adres waar de aansluiting moet komen.
Eventuele wensen voor extra capaciteit en of directe koppelingen tussen meerdere panden kunnen
direct worden doorgegeven.
Heeft u huurders in uw pand met interesse om aan te sluiten op glasvezel? Geen probleem Glasnet
Heusden is voor elke ondernemer binnen bereik!

2.


De aannemer (VSC Group) komt ter plaatse om de situatie op te nemen.
Standaard wordt de glasvezel kabel bij u binnengebracht in de meterkast. Als de kabel op een ander
punt binnen dient te komen dient u dit uiterlijk ten tijde van opname bij VSC Group aan te gegeven.

3.




De offerte voor uw Glasvezel aansluiting wordt door Glasnet Heusden aan u toegestuurd.
Vragen over de offerte en het aansluiten kunt u stellen via info@glasnetheusden.nl.
Het contract sluit u af met Glasnet Heusden.
Voor het daadwerkelijk installeren en ingraven van de Glasvezel kabel hoeft u niets te ondernemen.
Wel wordt er met u een afspraak gemaakt wanneer de eindmontage zal plaatsvinden bij u in de
meterkast.

Activeren glasvezel (Laag 2 Ready to Use)
ParkNed is de partij die zorgt dat de glasvezels geactiveerd worden (belicht, ready to use.)
4.


Kies de gewenste snelheid; instap 50 Mbps, Basis 100 Mbps of Hoog 1 Gbps.
De snelheid kan worden ingeschat op basis van het gebruik. Voor meer informatie kunt u terecht op
de websites van www.glasnetheusden.nl of www.parkned.nl.

Het gebruik, de diensten en leveranciers (Laag 3)
5.


In deze fase van het proces kunt u gaan beslissen welke diensten en of opties u wilt gaan gebruiken.
Het grote voordeel is dat u op het open netwerk van Glasnet Heusden zelf kunt kiezen welke diensten
leverancier u wenst in te schakelen. Dit biedt u alle vrijheid en maakt het financieel aantrekkelijk!
Geen monopolie van bijvoorbeeld KPN, Ziggo, etc. maar de beste kwaliteit voor de beste prijs en
goede service en kwaliteit!

Enkele diensten waar u uit kunt kiezen zijn:
Internet
Telefonie (Voice over IP)
TV
Alarm systemen
Toegang systemen
Pin verbindingen
Camera systemen
Data opslag (geen grote servers meer in het eigenpand)
Uiteraard bent u vrij om elke aanbieder te kiezen die u wenst. Glasnet Heusden heeft voor u al enkele
vertrouwde aanbieders op een rij gezet op de website www.glasnetheusden.nl/diensten .
6.

Opzegging lopende contracten met internetleveranciers en dergelijke.
U dient zelf zorg te dragen voor opzegging van uw lopende contracten. Uw nieuwe leveranciers
kunnen u hier verder over informeren.
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