
Hoezo duurder bij Glasvezel buitenaf?
Wij, de lokale verkopers uit Rivierenland, 

horen veel mensen zeggen: “Ik kies voor Digitale Stad 
want zij zijn goedkoper.” Dit is absoluut niet het geval! 

Daarom hebben wij een vergelijking gemaakt tussen een 
aantal aanbieders die in onze regio glasvezel 

aanbieden. Kijk zelf maar, bij Glasvezel buitenaf 
krijgt u meer voor minder. 

Meer voor minder
Voor de vergelijking hebben we van alle providers een vergelijkbaar 
pakket genomen met gelijke extra’s. Het pakket van KPN met 
100 Mbit/s voor downloaden en 10 Mbit/s voor uploaden is het 
uitgangspunt. U kunt zien dat u bij alle providers van Glasvezel 
buitenaf altijd meer Mbit/s krijgt en dat de snelheid synchroon is. 
Dit houdt in dat uploaden even snel is als downloaden. En bij 
Caiway betaalt u zelfs minder. XS4all is verreweg de allerduurste. 
Dus dat u bij Digitale Stad goedkoper uit bent, is onzin!

Providers
Digitale Stad zegt dat u alle keuzevrijheid heeft. Terwijl de keuze 
juist minder wordt want Telfort en XS4ALL, twee providers van KPN, 
gaan verdwijnen. Ook weet u bij Digitale Stad nu nog niet hoeveel 
u gaat betalen omdat u pas een abonnement kunt afsluiten als u 
op hun glasvezelnetwerk bent aangesloten. Bij Glasvezel buitenaf 
heeft u de keuze uit zes gerenommeerde providers, allen bekende 
leveranciers van diensten op glas. Daarnaast weet u nu al precies 
wat u straks gaat betalen. En in tegenstelling tot wat Digitale Stad 
beweert, biedt Glasvezel buitenaf wél een open netwerk. 

Meld u 
dus aan 

vóór 
17 juni!

Snelheid

Zenders (HD)

TV-ontvanger

Prijs 1e jaar

Prijs 2e jaar

Prijs na 10 jaar

Prijs na 10 jaar incl. 
maandelijkse vastrecht à € 12,78

Prijs na 10 jaar incl. afkoop à € 1.000,-

Alles-in-1 vergelijken *

* Vergelijking op basis van informatie op de websites van de verschillende aanbieders (peildatum 15-5-2019). Prijzen gelden vanaf 1 juni 2019. Typefouten voorbehouden.

100/10 MB

65 (40)

2

€ 597,00

€ 762,00

€ 7.455,00

€ 7.455,00

€ 7.455,00

100/100 MB

68 (42)

2

€ 756,00

€ 882,00

€ 8.694,00

€ 8.694,00

€ 8.694,00

150/150 MB

70+ (43)

2

€ 654,00

€ 654,00

€ 6.450,00

€ 7.983,60

€ 7.450,00

150/150 MB

50+ (31)

2

€ 720,00

€ 720,00

€ 7.200,00

€ 8.733,60

€ 8.200,00

100/100 MB

85+ (52)

2

€ 720,00

€ 720,00

€ 7.200,00

€ 8.733,60

€ 8.200,00

Providers van Digitale Stad Providers van Glasvezel buitenaf 

De lokale verkopers uit Rivierenland
Meer informatie kunt u vinden op:
www.glasvezelbuitenaf.nl, deelpagina Rivierenland


