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De aanleg van het 
glasvezelnetwerk

Datum: 23 september 2022

Bijlage: flyer ‘Zo leggen wij glasvezel aan'

Geachte heer, mevrouw,

De aanleg van glasvezel op uw bedrijventerrein gaat van start. Tijdens de campagne hebben voldoende 

ondernemers en bewoners zich aangemeld voor een glasvezelabonnement. Voor ons hét startsein om te 

gaan aanleggen op uw bedrijventerrein.

U krijgt een glasvezelaansluiting

U heeft zich niet aangemeld voor een glasvezelabonnement. Toch sluiten we uw woning of bedrijf graag aan 

op ons glasvezelnetwerk. Deze aansluiting is gratis en op deze manier is uw pand voorbereid op de toekomst. 

Bovendien blijft de overlast beperkt als we in een keer alle woningen en bedrijven aansluiten op het 

glasvezelnetwerk. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Het enige dat we vragen is uw toestemming en 

medewerking om de glasvezelaansluiting in uw pand te plaatsen.

 

Aannemer SPIE Nederland

Aannemer SPIE Nederland is verantwoordelijk voor de schouw en de aanleg van het glasvezelnetwerk en 

communiceert hierover met u. Binnenkort komt de schouwer bij u langs om samen met u te kijken waar de 

aansluiting in uw pand komt. Indien u niet aanwezig bent, laat hij een kaartje achter met het verzoek om 

contact op te nemen. 

Let op: de schouwer zal zich altijd eerst legitimeren met een ID-pas.
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Meer weten? 

Wilt u weten hoe de aanleg in zijn werk gaat? Lees de bijgevoegde flyer of kijk op deltanetwerk.nl.  

Ook als u zich wilt aanmelden voor een glasvezelabonnement, kunt u hier terecht. Doe de postcodecheck  

om te zien bij welke lokale en landelijke telecomaanbieders u een abonnement kunt afsluiten.  

U kunt ons ook bellen via 088 63 800 83.

Met vriendelijke groet,

Jos van der Klauw

Directeur Bouw en Beheer

DELTA Netwerk

Aannemer SPIE Nederland
In opdracht van DELTA Netwerk zal aannemer SPIE Nederland het glasvezelnetwerk aanleggen. Zij communiceren 
voor en tijdens de aanleg met u over alle werkzaamheden en over het plaatsen van de aansluiting in uw pand. Heeft  
u nu of gedurende de aanleg van glasvezel vragen over bijvoorbeeld de planning of uw aansluiting? Of ervaart u een 
klacht of storing als gevolg van de aanleg? Zij helpen u graag op werkdagen tussen 9.00-16.00 uur via 088 31 310 46 
of limburg@mijnglasvezelaansluiting.nl.


