












Aansluiten 

• TriNed >>   door monteur basis, wel     
    eenmalig 45,-- aansluitkosten 

• Stipte      >>   door monteur inclusief bekabeling 
     in huis voor TV; eenmalig 24,95 

• Fiber        >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten
     59,90 ** en 49,95 borg apparatuur  

• NetRebel  >>   geen aansluitkosten, geen    
    modem/router voor de WIFI 



Televisie 

Digital Video Broadcast 
• Eenrichtingsverkeer 
• Kan via de bestaande  

Coaxkabel (moderne tv 
heeft ingebouwde DVB-c 
ontvanger, waar de 
smartcard in kan) 

• Voor oudere tv’s moet er 
een DVB-c ontvanger tussen 

• App op smartphone of 
tablet via WIFI ook televisie 
tegen meerprijs 

 Interactieve televisie 
• tweerichtingsverkeer 

mogelijk via extra kastje 
• Wordt met UTP-kabel 

aangesloten 
• Voor oudere tv’s geen extra 

DVB-c ontvanger nodig 
• Altijd via App op 

smartphone of tablet via 
WIFI ook televisie 
 



Internet. 
 
Trined en Fiber leveren u een internet verbinding van 500 
Mb/s up en download snelheid! 
 
Stipte levert u een internet verbinding van 100 Mb/s up en 
download snelheid! 
 
Netrebel levert u een internet verbinding van 1.000 Mb/s 
up en download snelheid! 
 
(De interne verwerkingssnelheid van de meeste computers 
ligt nog lager als deze aangeboden internet snelheid.) 
Na aansluiten kan de bestaande computerbekabeling 
overgezet worden op de nieuwe router. 



 
 
 
 
     Bij All-in- One van Fiber Nederland krijgt u standaard; 
 
 
 
 
- Glasvezel internet met een snelheid van 500Mb downloaden en uploaden 
- Een perfect Wifi signaal via onze Fritz!Box Router 
- Een interactieve HD TV-ontvanger met afstandsbediening 
- U kiest zelf het aantal TV en radio zenders dat u wilt ontvangen en of u wilt opnemen of 
 niet 
- Gratis Fox Sport 1 Eredivisie met Live voetbalwedstijden van Nederlandse wedstijden 
- Online tv kijken op uw smartphone, tablet of PC via de Fiber TV App 
- Tot wel 6 programma’s gelijktijdig opnemen en Live TV eenvoudig pauzeren 
- TV-programma’s tot wel 10 dagen terugkijken met Uitzending Gemist en Replay TV 
- Live TV-programma’s opnieuw laten beginnen met Begin Gemist 
- Vaste telefoon met gratis nummerbehoud 
- Goedkoop bellen voor maar 9 cent per minuut en een eenmalig starttarief van 10 cent 
 
All-in- One vanaf € 17,95 per maand 



Bij Alles-in- 1 van Stipte krijgt u standaard; 
 
 
 
 
- Internet via glasvezel met een snelheid van 100Mb downloaden en uploaden 
- Een draadloos Fritz!Box modem met vele handige Apps 
- Een interactieve HD TV-ontvanger met afstandsbediening 
- Standaard 120 TV-zenders waarvan 39 in HD kwaliteit 
- Gratis Fox Sport 1 Eredivisie met Live voetbalwedstijden van Nederlandse wedstijden 
- 53 TV-zenders die u kunt bekijken op smartphone, tablet via de Stipte TV App en via  PC 
- Tot wel 6 programma’s gelijktijdig opnemen en Live TV eenvoudig pauzeren 
- TV-programma’s tot wel 10 dagen terugkijken met Uitzending Gemist en Replay TV 
- Live TV-programma’s gewoon opnieuw laten beginnen met Begin Gemist 
- U krijgt standaard 114 radio zenders in digitale kwaliteit 
- Vaste telefoon met behoud van uw huidige telefoonnummer 
- Goedkoop bellen voor maar 8 cent per minuut en een eenmalig starttarief van 10 cent 
- Gratis mobiele SIM-kaarten voor het hele huishouden als extra optie 
- Een VIP installatie door monteur 
€ 31,00 per maand 



- Alleen 1.000 / 1.000 Internet 
 
- WIFI modem zelf aan te schaffen 

 
- Tv via Knipper of KPN Play +/- 10,--  per maand 
 



- Interenet 500 /500 
 

- DVB-C tv of interactieve televisie 
 

- Telefonie 
 

- Tv app extra bij basispakket 
 

- Vanaf 22,50 per maand  
 





Telefonie.  
 
Hier zijn meerdere mogelijkheden.  
 
De routers van Trined, Stipte en Fiber beschikken 
over een analoge telefoonaansluiting. 
(Vaak betaal je hier echter teveel voor de zgn. belminuten en Start-
tarieven of  afkoopsom).  
 
Daarnaast kun je via een zgn. SIP provider nu al je 
telefonie overztten naar je bestaande 
internetaansluing en kun je meteen besparen. 
(Goedkoper)  
 



Email adres 
Na de opzegging van uw huidige internet abonnement vervalt 
uw mailadres als er achter het @ teken een provider adres staat 
zoals bijvoorbeeld @telefort.nl 
 
Het is dan verstandig om een nieuw mailadres te gaan 
communiceren. Dat kan al vanaf morgen. Doe dat dan ook. 
Het is zeer verstandig om een provider onafhankelijk mailadres 
te nemen. 
 
Zoals Gmail.com of Outlook.com 
 
Deze emailadressen zijn gratis en hebben veel capaciteit en 
overal te bereiken via het internet. 
Bijkomend voordeel is dat je nu nog ruim de tijd 2 adressen hebt 
en de mailers kunt inlichten. 
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