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Tilburg, 15 november 2017 

 

Beste ondernemer, 
 
Het glasvezelnetwerk van Glasnet Kraaiven is inmiddels één jaar actief! Meer dan 50 
ondernemers maken dagelijks gebruik van hun supersnelle glasvezelaansluiting! Dit levert 
hen gemak, kostenbesparingen en business op!  Lees over hun ervaringen en doe mee aan 
onze eindejaarsactie!  Bent u ook toe aan glasvezel?  Maak uw organisatie ook klaar voor de 
toekomst!  

“Wij hebben onze servers vervangen door een cloudoplossing en hoeven 
geen tapeback-ups meer te maken. Onze bedrijfsvoering is minder 
kwetsbaar, bestanden zijn overal toegankelijk en door glasvezel kan 
iedereen nu gemakkelijk en snel werken." 

 

 
 

Miriam Swaans  
Directeur Swaans Communicatie 
www.swaanscommunicatie.nl    
 
 

 
 

Eindejaarsactie 2017 

Bestellingen die voor 14 december 2017 geplaatst worden, betalen slechts € 499,- éénmalig 
in plaats van € 850,- of meer. Zie voor onze maandtarieven: www.glasnetkraaiven.nl . Laat U 
aansluiten en maak een goede digitale start in 2018.  

"De snelheid en 100% eigen bandbreedte zorgt er voor dat de benodigde 
tijd voor onze online activiteiten meer dan halveert ten opzichte van onze 
oude ISDN lijn. Voor een internet bedrijf zoals Tambien is dit dubbel 
prettig in de bedrijfsvoering." 
 

 
Martijn Rasenberg 

Directeur También web applicaties   

www.tambien.nl  

 
 
 
 
 

http://www.swaanscommunicatie.nl/
http://www.glasnetkraaiven.nl/
http://www.tambien.nl/


 

 
 
 
 
 

Glasvezel delen met buurman (nieuw) 
Baalt uw buurman ook van zijn trage ADSL? Ga dan samen met ons in gesprek. Wellicht kunt 
u een glasvezelverbinding met elkaar delen. Ieder zijn eigen verbinding met 25/25 Mbps, 1:1 
incl. Internet (10 Mbps) vanaf € 76,50 per maand per bedrijf.  
Voorwaarden: pand buurman fysiek aanpalend, hoofd/subcontractant en minimale afname 2 stuks. 
 

 

“Mails met grote bijlagen kunnen we nu soepel ontvangen en verzenden. 
Naast het gemak van supersnel internet kunnen we onze boekhoud/ERP 
pakket binnenkort naar de Cloud brengen. Glasvezel heeft ons vele 
voordelen gebracht." 
  

  
Marco Emmerich 

Controller Janssens Oriënt Carpets Holland 

www.janssens-orient.nl  

 

 

 

 

Heeft u nog vragen?  Laat het ons weten via info@glasnetkraaiven.nl .  

 

 

met vriendelijke groeten, 

 

TEAM Glasnet Kraaiven 
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