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Samenwerking Glasvezel Vught en Reggefiber
14 november 2011 – VUGHT
Aan de verwarring rond de Vughtse glasvezelaanbieders is een eind gekomen. Na intensieve
onderhandelingen is contractueel vastgelegd dat Glasvezel Vught de zakelijke markt gaat
bedienen en Reggefiber de particuliere klanten. Het voordeel voor inwoners en bedrijven in
Vught is dat de aanleg van het netwerk nu sneller zal verlopen.

Rolverdeling
Twee bedrijven die glasvezel aan willen leggen in een bescheiden gemeente als Vught is te veel
gebleken. Om onduidelijkheid bij de inwoners van Vught en het dubbel aanleggen van de dure kabels
te voorkomen, zijn de twee partijen tot een akkoord gekomen.
Jan Schuurmans van Glasvezel Vught: “Vught is te klein voor twee partijen, dat realiseerden we ons
beiden terdege. Daarom gaat Reggefiber nu de particuliere aansluitingen verzorgen - Fiber to the
Home – en wij zullen als Glasvezel Vught verder gaan met de zakelijke markt: Fiber to the Business.
De winnaars zijn de zakelijke en particuliere afnemers, want zo bereiken we sneller het gewenste
ideaal: glasvezel voor alle Vughtenaren.”

Samenwerking
Reggefiber is in hoog tempo bezig. De eerste aansluitingen zullen naar verwachting al in januari
worden opgeleverd. Het zakelijk netwerk van Glasvezel Vught heeft inmiddels al een behoorlijk bereik
en zal snel worden uitgebreid. Particulieren die klant zijn van Glasvezel Vught zullen worden
gecompenseerd door Reggefiber. Janneke Fijnvandraat van Reggefiber: “Wij zijn blij dat we weer een
eenduidige boodschap kunnen brengen naar de inwoners van Vught. Daarbij kunnen we ons
concentreren op hetgeen dat wij het liefste doen; Vught voorzien van glasvezel.”
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Voor meer informatie van Reggefiber kunt u contact opnemen met
Janneke Fijnvandraat, Sales Manager
040 78 78 800
j.fijnvandraat@reggefiber.nl
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De naam achter glasvezel.
Reggefiber houdt zich bezig met de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken in Nederland en
heeft de ambitie om zoveel mogelijk woningen te voorzien van het snelste breedbandnetwerk van de
wereld. Inmiddels hebben ruim 768.000 huishoudens in 114 gemeenten directe toegang tot het
glasvezelnetwerk.

Voor meer informatie van Glasvezel Vught kunt u contact opnemen met
e-mail:

info@glasvezelvught.nu

telefoon:

073-658 1418

Informatiepunt: Industrieweg 9c, Vught

