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Waarom glasvezel? 

Ondernemerssucces staat of valt met de kwaliteit en snelheid van uw verbinding met de rest van de 

wereld. Met traditionele infrastructuren komt u nú een aardig eind. Een verbinding die sporadisch 

verbreekt of een haperend online werkoverleg is te overzien. Maar als dit regelmatig voorkomt 

nemen irritaties toe. Denk aan uw bedrijfsnetwerk, CRM-programma’s of andere online applicaties 

die steeds trager werken en op lange termijn voor steeds grotere problemen zorgen. Met een snelle 

en stabiele zakelijke glasvezelverbinding behoort dit tot het verleden. 

Meerwaarde voor het bedrijfsleven 
Regio-Glasvezel richt zich op de behoefte van het MKB en het leveren van zakelijke 

glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. Het is vaak haalbaar om in betrekkelijk korte tijd met een 

relatief klein aantal geïnteresseerde bedrijven – al dan niet gevestigd op een bedrijventerrein – een 

betaalbaar glasvezelnetwerk aan te leggen. Een glasvezelnetwerk is een must voor zowel bedrijven 

als gemeenten en van groot belang voor de lokale economie en het vestigingsklimaat. 

Breedbandinternet zorgt voor een onmisbaar aan- of verkoopargument bij interesse in een 

bedrijfslocatie. 

Diensten via Glasvezel 

 VoIP: Lagere belkosten en geen fysieke telefooncentrale meer nodig 

 Backup online: Backup binnen notime uitgevoerd 

 Streaming : Bewakingscamera’s / Securitas 

 Pin:  Analoge verbinding kan komen te vervallen 

 Alarm: Analoge verbinding kan komen te vervallen 

 VPN: Als basis voor bijvoorbeeld thuiswerkers 

 Cloudtoepassingen: Exact online, Office 365, CRM online 

 Datacenter: Connectie met Datacenter voor Co locatie of hosting 
 

Wat is Glasvezel Bakestein in Zwijndrecht? 
Glasvezel Bakestein, is een initiatief van de Regio-Glasvezel, Parktrust in samenspraak met de 

ondernemers op het industrieterrein Bakestein. De realisatie van het netwerk wordt tot stand 

gebracht door Regio-Glasvezel. Deze verzorgd ook het beheer en de exploitatie van het netwerk.  

Oneindige mogelijkheden 
De toekomst verlangt dat u, uw medewerkers en uw klanten nóg makkelijker, vaker, flexibeler, 

betrouwbaarder en sneller online kunnen werken en zakendoen. Zakelijk glasvezel maakt dit 

mogelijk.  Glasvezel is toekomstbestendig, schaalbaar en de ideale basis voor streaming, VoIP, 

Backup online en werken op afstand. U hoeft zich niet meer druk te maken over uitbreiding en 

stabiliteit van uw bedrijfsnetwerk of (een switch naar) digitale telefonie. In een paar seconden 

verstuurt en ontvangt u met gemak bestanden met grote bijlagen. Dankzij online applicaties maakt u, 

uw werkprocessen inzichtelijk en is zelfs een 24/7 camerabewaking mogelijk. En niet onbelangrijk, de 

communicatie met en tussen collega’s en klanten verloopt veel effectiever. De toepassingen dankzij 

een glasvezelnetwerk zijn eindeloos. 

 



 
 

De voordelen van zakelijk glasvezel 

 Stabiel: Altijd de snelheid die u wilt, geen haperingen en grote bedrijfszekerheid. 

 Schaalbaar: Opschalen van snelheid is geen probleem 

 Toekomst vast: Komende 50 jaar geen beperkingen dankzij bewezen technologie 

 Grote bestanden: Geschikt voor het verzenden en ontvangen van grotere databestanden 

 Uptime: Altijd kwaliteit (vanaf 99,8% uptime op jaarbasis) 

 VoIP: Perfecte basis voor VoIP (telefonie), streaming en thuiswerken 

 Supersnel: Hoge down- en upload 
 Toegevoegde waarde Inzetbaar voor bewaking en beveiligingsdoeleinden 

 

Open Netwerkmodel 
Het Regio-Glasvezel netwerk kent een open model. Dit houdt in dat alle aanbieders welkom zijn. 

Deelnemers hebben de vrijheid om optioneel diensten, zoals internet en VOIP, af te nemen via de 

Digitale marktplaats NDIX. Providers die (nog) niet aangesloten zijn via de NDIX zijn natuurlijk ook 

welkom. Ideaal voor de deelnemers op Bakestein die de huidige dienstverlener willen behouden en 

keuze vrijheid op prijs stellen.  

In de extra bijlage treft u de NDIX aanbieders aan. Alle providers kunt u ook vinden op 

https://www.ndix.net/service_providers . Wilt u hier meer informatie over? Neem dan gerust 

contact met ons op. 
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Regio-Glasvezel 
Regio-Glasvezel voorziet sinds 2010 bedrijven en bedrijventerreinen van breedbandverbindingen met 

als drager glasvezelinfrastructuur op basis van een bewezen formule. Wij houden ons primair bezig 

met ontwerp, aanleg, beheer en exploitatie van zakelijke glasvezelinfrastructuur. Onze kennis, 

slimme aanleg, vraagbundeling én focus op het MKB maakt dat wij ook op kleinere schaal tegen 

aantrekkelijke tarieven glasvezelnetwerken aanleggen en bedrijventerreinen ontsluiten. 

Contactpersoon Regio-Glasvezel 
Frank Steenvoorden Telefoonnummer: 088 7344 648 
Email: frank.steenvoorden@regioglasvezel.nl Mobiel:                    06 57 93 27 49 

 
Fred da Graca Telefoonnummer: 088 7344 648 
Email: fred.dagraca@regioglasvezel.nl Mobiel:                    06 21 59 78 96 

 

Netwerk dekking Regio-Glasvezel 
Op dit moment hebben wij enkele honderden aansluitingen gerealiseerd door geheel Nederland. 

Waar wij gestart zijn met de Drechtsteden in de provincie Zuid-Holland, zijn wij de afgelopen jaren 

steeds verder uit gaan breiden. Elke dag breiden wij ons netwerk weer uit waardoor ons bereik blijft 

groeien. 

Alblasserdam  FTTO Hoogendijk Lopik FTTO De Copen 
Papendrecht  FTTO Burgmeester Keijzerweg Zwijndrecht FTTO Stationsweg en Stationsplein 
Sliedrecht FTTO Stationspark Bleiswijk FTTO De Hoefslag 
Sliedrecht FTTO Noord Oost Kwadrant Hoogerheide FTTO De Kooi 
Hendrik Ido Ambacht FTTO De Sandelingen Zeist FTTO Broeder en Zusterplein 
Hendrik Ido Ambacht FTTO Antoniapolder Dongen FTTO Tichelrijt 

 

Referenties 
Onze klanten zijn een mix van verschillende bedrijven, van Autobedrijf tot fabriek en van ZZP er tot 

‘High end’ IT security bedrijf.  Onderstaande ondernemers kunnen als referentie benaderd worden: 

 Firma de Haan Automotive (Bleiswijk)   Dhr P.Jongenotter (Directeur)

 p.jongenotter@dehaanautomotive.nl    010-5216655 

 Slik Brothers Bleiswijk B.V.            Dhr F. van Drielen (Directeur) 

 fred@slikbrothers.nl    010- 521 5899  

 Firma Tummers (Hoogerheide)  Dhr Erwin Tummers (Directeur) 

 erwin.tummers@tummers.nl  0164- 614 070 

 Orange Planet (Dongen)  Dhr. Ralf Witlox (Directeur) 
 ralf@orangeplanet.nl   0162- 384 422 
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Aanbod Glasvezel Bakestein 

Maandelijkse tarieven 
De volgende tarieven kunnen gehanteerd worden voor het gehele bedrijventerrein Bakestein op 

basis van staffel prijzen.  

60  Maanden  

 Ethernet 100Mbps/100Mbps  Maandtarief  Tarief eenmalig 

□ Vanaf 10 aansluitingen €195,- €975,- 

□ Vanaf 15 aansluitingen €185,- €975,- 

□ Vanaf 20 aansluitingen €165,- €975,- 

*   facturatie geschiedt per kwartaal vooraf, genoemde tarieven zijn ex btw. 

Internet aansluiting 
60  Maanden   

 Internet Provider Maandtarief  

□ 30Mbps/30Mbps  Regio- Glasvezel €29,- 

□ 50Mbps/50Mbps Regio- Glasvezel €45,- 

□ 100Mbps/100Mbps  Regio- Glasvezel €89,- 

 

Slapende verbinding 
Indien een ondernemer nog enkele jaren/maanden na oplevering van het Regio-Glasvezel netwerk 

vast zit aan een contract van een andere provider, is er een optie voor een slapende verbinding. Zo 

kan de ondernemer profiteren van het voordelige tarief van de vraagbundeling.  Wanneer een 

ondernemer kiest voor een slapende verbinding, betaald deze alleen de eenmalige kosten. De 

verbinding wordt dan volledig aangelegd en getest. Pas wanneer de ondernemer uit zijn contract is, 

of op een bepaalde datum gebruik wilt maken van zijn aansluiting via Regio-Glasvezel, gaat het 

contract in. 

Standaard aanbod 
 Glasvezel afgemonteerd in het bedrijfspand. Exacte inpandige locatie  wordt samen met de 

ondernemer bepaald, bijv. meterkast of serverruimte.   

 Een glasvezel modem met  actieve ethernet poort waarop ondernemer een eigen router of 
firewall kan aansluiten 

 Een symmetrische verbinding 1:1 met  de overeengekomen bandbreedte. 

 Professionele ondersteuning en beheer. 

 Standaard abonnement periode is 60 maanden. 

 Volledige vrije keuze internet service provider  
 

 

 



 
 

Veel gestelde vragen 

Is er een minimale deelname vereist? 

Om tot scherpe tarieven te kunnen komen en dit ook financieel haalbaar te maken is gerekend dat er 

zich 10 bedrijven in de initiële fase aanmelden. De deadline voor de vraagbundeling (initiële fase) ligt 

op 31 Oktober 2016. 

 

Ik heb elders nog een contract, wat nu? 
Dan biedt de zogenaamde ‘Slapende verbinding’ uitkomst. U vraagt de verbinding aan en betaald het 
eenmalige aansluit bedrag. Regio-Glasvezel levert de verbinding vervolgens op en deactiveert deze. 
Hierdoor verlaagt u eventuele  dubbele kosten en profiteert u alsnog  van de gunstige 
vraagbundelingstarieven. De uiterlijke activatie datum is 1-1-2018. 

 

Overgang van huidige verbinding naar Regio-Glasvezel. 
Bij ondernemers die overstappen naar Regio-Glasvezel is het zaak dat zij hun 

IT beheerder tijdig inlichten. Regio-Glasvezel levert een opleveringsbrief aan met alle specificaties 

(poortinstellingen/IP adressen/snelheden e.d.), zodat bijvoorbeeld een in gebruik zijnde router of 

firewall op de locatie van de ondernemer door uw IT beheerder kan worden aangepast. 

 

Waarom kunnen de tarieven zo interessant zijn? 
Regio-Glasvezel verzorgd zelf de financiering met private partijen die geen commercieel rendement 
eisen over het ingebrachte vermogen. Verder wordt uitgegaan van een efficiënte en platte 
organisatie waardoor de bedrijfskosten en overhead laag blijven. Dit alles vindt haar weerslag in de 
exploitatie en de te hanteren prijsstelling. 

 

Voorwaarden Regio-Glasvezel en contracten 
Regio-Glasvezel sluit met elke klant een individueel contract. Hieraan liggen de voorwaarden en SLA 

van Regio-Glasvezel ten grondslag. Deze documenten worden aan de klant ter beschikking gesteld. 

Op de algemene site van Regio-Glasvezel www.regioglasvezel.nl zijn deze terug te vinden. In de 

voorwaarden is ook aangegeven dat de tarieven van Regio-Glasvezel jaarlijks per 1 januari van een 

nieuw kalenderjaar volgens de CBS index geïndexeerd worden.  

Welke verplichtingen heeft Regio-Glasvezel? 
Regio-Glasvezel Nederland  garandeert een beschikbaarheid van 99,8% op jaarbasis. 

Elke deelnemer (contractant) ontvangt een Support nummer dat 24x7x365 bereikbaar is. Bij 

onverhoopte kabelbreuk wordt er direct actie ondernomen om de storing te verhelpen. Streef-

oplostijd bij  kabel breuk: < 8 uur. Bij overige storingen <4 uur. 

Regio-Glasvezel is bij ACM (voormalige Opta) geregistreerd. Netwerk, provisioning en monitoring  

platformen staan o.a. opgesteld in een Tier III datacenter. Regio-Glasvezel heeft rechtstreekse 

interconnecties met de landelijke carriers.  
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Doorlooptijd aanleg netwerk 
Afhankelijk van de voortgang vraagbundeling en het Gemeentelijke vergunningen traject zal ca. 1 

november 2016 gestart kunnen worden met de daadwerkelijke aanleg van het glasvezel netwerk. De 

eerste klanten zouden dan nog voor februari 2017 daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 

dienstverlening. Naar verwachting zal het project in Q2 2017 afgesloten kunnen worden, waarop het 

geheel op ca. 31 Maart 2017 operationeel zal zijn. 

  



 
 

Algemene informatie Regio-Glasvezel 
 

Bezoek adres De Veldoven 4D 
3342 GK 
Hendrik Ido Ambacht 
 

Telefoonnummer 088-7344648 
Email info@regioglasvezel.nl 
Website www.regioglasvezel.nl  
KVK  59990104 
BTW NL 8537.21.981.B.01 
  

 
Contactpersonen Frank Steenvoorden 

Fred da Graca 
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