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WeConnect Waalre en BAM Telecom gaan verder 
met de aanleg van glasvezel  
 
Beste bewoner, 
 
Op steeds meer plekken in Nederland wordt glasvezel uitgerold en ook in Waalre gaan we op korte 
termijn verder met de aanleg hiervan. Een aantal jaren geleden is het gebied waar jouw straat onder valt 
reeds aangelegd, maar jouw woning is destijds niet aangesloten op glasvezel. Wij bieden nu de unieke 
kans om jouw woning een stuk voordeliger aan te sluiten op ons glasvezelnetwerk.  
 
De hoeveelheid data die we jaarlijks verbruiken groeit enorm. Dit is één van de redenen om over te 
stappen op glasvezel, want een stabiel en betrouwbaar netwerk is belangrijk om optimaal gebruik te 
kunnen blijven maken van internet en tv. Daarnaast verbruikt glasvezel 60% minder energie dan 
kopernetwerken, zoals het coaxnetwerk en het oude telefoonnetwerk. Glasvezel maakt onze wereld dus 
ook een stukje schoner. Op termijn proberen wij daarom alle coaxsignalen ook over glasvezel te leveren. 
Daarmee geniet je van de voordelen van een nieuw aangelegd netwerk.  
 
Jouw aansluiting op de toekomst! 
We merken dat er veel vraag naar glasvezel is, maar dat de na-aansluiting vaak nog te duur wordt 
gevonden. Wij bieden nog een keer de mogelijkheid om voor een gunstige prijs glasvezel aan te sluiten 
door de aanvragen te bundelen. Samen met buurtgenoten kunnen jullie tot 66% aanlegkosten besparen 
op het normale aansluittarief. Normaal gesproken zijn de aansluitkosten € 450,-. Als 95% meedoet 
bedragen deze kosten nog slechts € 150,-. Deze actie is eenmalig dus laat deze kans niet voorbijgaan.  
 
Wil je na deze periode een aansluiting, dan geldt weer de normale na-aansluitprijs. Deze is sowieso altijd 
al een stuk voordeliger dan de daadwerkelijke aanlegkosten, maar met deze na-aansluitactie bieden we 
nog meer voordeel. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de kosten van een glasvezelaansluiting zijn! 
 
Binnenkort starten de werkzaamheden voor de glasvezelaansluitingen bij jou in de buurt. In de infokrant 
lees je meer over de indeling van de deelgebieden, wat de actie inhoudt en hoe je je aan kunt melden. Je 
kunt ook een kijkje nemen op onze informatiepagina: www.weconnectwaalre.nl/fase-1-en-2 
  
Over ons 
WeConnect Waalre is de onafhankelijke en open netwerkbeheerder in Waalre. Wij beheren in Waalre het 
netwerk waarop internet, telefonie en radio/ televisie aangeboden kunnen worden. Dit open netwerk 
stellen we beschikbaar voor de levering van glasvezel- (verschillende providers) en coaxdiensten 
(VodafoneZiggo) over glasvezel.  
 
 
 
 



  

Voorwaarden 
• Minimaal 50% van de bewoners in jouw deelgebied moet zich aanmelden voor deze actie om te 

kunnen starten met de aanleg van glasvezel. 
• Wil je gebruik maken van deze actie, vul dan het aanmeldformulier in op onze website of lever 

de ingevulde inschrijfkaart in op ons kantoor / stuur deze op naar Molenstraat 3, 5581 JT Waalre. 
 
We hopen van harte om jouw woning op korte termijn aan te kunnen sluiten op de toekomst. Indien je 
niet de eigenaar bent van deze woning, verzoeken wij vriendelijk hem of haar op de hoogte te brengen 
van deze actie.   
 
Meld je aan voor de nieuwsbrief of volg onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van de 
status. En hou op onze website de ‘thermometer’ in de gaten om te zien wat de status van de 
aanmeldpercentages per deelgebied is. Bespreek de actie ook gerust met buren en bekenden of kaart het 
aan in de groepsapp van je straat of wijk.  
 
Laat deze kans niet voorbijgaan om voordeliger aangesloten te worden op ons glasvezelnetwerk!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos van Best 
Directeur WeConnect Waalre 
 
 
 
  
 


