glasNet
heusden
van, voor en door ondernemers

glasnet heusden
Hopbrouwer 18a, 5253 RE Nieuwkuijk - T 073-844 21 80
ACM (Opta) 942887
info@GlasnetHeusden.nl - www.GlasnetHeusden.nl

glasvezel

Aansluiten in 6 stappen
De kabel. (Laag 1) :

Glasnet Heusden
Coöperatieve Vereniging Glasnet Heusden U.A. streeft
ernaar om alle bedrijventerreinen in de gemeente Heusden
te voorzien van een glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk
is gerealiseerd op de bedrijventerreinen Nassaulaan, Het
Hoog, Nieuwkuijk, Groenewoud, Meeuwaert en Metal Valley.
Ook voor ondernemers in het centrum van Drunen is het
mogelijk om aan te sluiten op Glasnet Heusden.

innovatie steeds meer mogelijk zijn op het glasvezelnetwerk.
Glasnet Heusden groeit mee met de techniek van de
toekomst!

Connectie NL & diensten

Glasnet Heusden is van, voor en door ondernemers en werkt
vanuit een coöperatieve grondslag. Glasnet Heusden werkt
kostendekkend en zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat
groeiend succes wordt omgezet in bijvoorbeeld lagere
abonnementskosten.

Het netwerk bestaat uit een passieve en actieve laag. De passieve laag betreft het ondergrondse buizen- en glasvezelstelsel inclusief de connectie naar ‘buiten’. De glasvezel wordt
belicht naar een switch in uw meterkast. Glasnet Heusden
wordt redundant gekoppeld aan het bestaande netwerk van
ParkNed in Waalwijk. Via ParkNed heeft Glasnet Heusden
een rechtstreekse verbinding met dienstenleveranciers in
Amsterdam. Deze dienstenleveranciers (providers) kunnen
rechtstreeks diensten (zoals Internet, IP-telefonie, back-up
diensten, etc.) leveren aan de klanten van Glasnet Heusden.

Open netwerk

Onderhoud en support

Een open netwerk houdt in dat u zelf kunt kiezen bij wie u
welke dienst afneemt. Dit maakt het voor u financieel extra
interessant en u betaalt nooit teveel. Voorbeelden van
diensten zijn: telefonie via internet, video-conferencing,
supersnel internet, server-hosting, digitale facturen, delen van
CAD tekeningen, veilig pinnen, IP TV, Alarm over IP en live
camerabeveiliging. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden en
ontwikkelingen die nu al toepasbaar zijn op het netwerk van
Glasnet Heusden. In de toekomst zal naar verwachting door

Om ervoor te zorgen dat uw connectie zo goed als altijd
actief blijft, is het netwerk zo veel als mogelijk redundant van
opzet. Dit wil zeggen dat het netwerk dubbel is uitgevoerd.
Ook de verbinding naar Amsterdam is dubbel uitgevoerd (via
verschillende tracés) wat de kans op uitval tot een minimum
beperkt. Bij een mogelijke kabelbreuk merkt u waarschijnlijk
niet dat er een probleem is. Voor het monitoren en eventueel
herstellen heeft Glasnet Heusden contracten afgesloten met
gespecialiseerde partijen.

Coöperatieve opzet

1.	Het aanvragen van de aansluiting (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 komt ter plaatse om de situatie op te
nemen.
	Standaard wordt de glasvezelkabel 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 de
aannemer aan te gegeven.
3.	De offerte voor uw glasvezelaansluiting 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
glasvezelkabel hoeft u niets te ondernemen. Er wordt
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).
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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 diensten kiezen.
-	Het grote voordeel is dat u op het open netwerk van
Glasnet Heusden zelf kunt kiezen welke dienstenleverancier u wenst in te schakelen. Dit biedt u alle vrijheid en
maakt het financieel aantrekkelijk! U zit niet vast aan
hoge prijzen van marktpartijen die gebruik maken van hun
monopolie positie. Bij Glasnet Heusden betaalt u voor
goede service en de beste kwaliteit een marktconform
en scherp tarief.
Enkele diensten waar u uit kunt kiezen zijn:
- Internet
- Telefonie (Voice over IP)
- TV
- Alarmsystemen
- Toegangssystemen
- Pin verbindingen
- Camerasystemen	-	Data opslag (geen grote
servers meer in het pand)
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.

