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De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De eerste iPhone’s zijn pas iets meer dan 10 
jaar geleden geïntroduceerd en de eerste Smart TV’s waarmee internetdiensten kunnen worden 
gebruikt werden een jaar later op de markt gebracht. Streamingdiensten als Spotify voor muziek 
en Netflix voor tv-series en films zijn pas een paar jaar oud en regelmatig komen hier nieuwe 
soortgelijke diensten bij. 

De manier waarop wij internet 
gebruiken, bellen en televisiekijken, 
is in de afgelopen 10 jaar drastisch 
veranderd. De hoeveelheden data 
die we op een dag verzenden en 
ontvangen neemt flink toe, en uit 
onderzoek is gebleken dat onze 
databehoefte iedere 18 maanden 
verdubbelt. De mogelijkheden van 
alle technologische ontwikkelingen 
zijn fantastisch en lijken eindeloos. 

Of het nu Skypen is met een familie-
lid op afstand, een digitale assistent 
die je vragen kunt stellen (of zelfs je 
boodschappen kunt laten bestellen) 
of de locatie van je kinderen volgen 
via een app. Of wellicht wil je een 
beveiligingssysteem voor je huis dat 
je kunt bedienen met je smartphone, 
stream je je favoriete serie of luister 

je naar muziek ongeacht waar je 
bent; het zijn allemaal ontwikkelin-
gen die ons leven leuker, makkelijker 
of waardevoller kunnen maken. 
Deze nieuwe mogelijkheden worden 
door veel mensen als belangrijk 
ervaren.

‘Als dit soort diensten de 
toekomst zijn, waarom maken 
we dan nog steeds gebruik van 
een netwerk dat al meer dan 
30 jaar oud is?

Glasvezel is de toekomst!
De kabelmaatschappijen hebben de 
kabelnetwerken onderling al jaren 
geleden door middel van glasvezel 
aan elkaar verbonden. Maar een 
gebruiker merkt daar weinig van, 

omdat het laatste gedeelte naar de 
woning nog steeds koper is. Vergelijk 
het met een 10-baans snelweg, maar 
waarbij de laatste kilometers 
moeten worden afgelegd over een 
zandpad. En dat zandpad moet ook 
nog eens worden gedeeld met alle 
buren. 

Met een eigen glasvezelaansluiting 
beschik je over een snelle verbin-
ding, die de enorme bergen data die 
worden gebruikt in een gemiddeld 
huishouden wegwerkt in een fractie 
van een seconde. Zo kun je zorgeloos 
genieten van alle mogelijke apps, 
diensten en toepassingen, alleen of 
met een heel gezin, nu én in de 
toekomst!

Glasvezel en 
de toekomst

www.HSLnet.nl

Al 45% van de inwonersmaakt gebruik van HSLnet!
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HSLnet heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in het 
aansluiten van het buitengebied op ons glasvezelnetwerk. 
De inwoners van het eerste gebied hebben hun aansluiting 
zelfs al in gebruik kunnen nemen. Een heel belangrijke 
mijlpaal voor onze coöperatie, waar jarenlang met ups en 
downs naartoe is gewerkt. Met het vertrouwen en de financi-
ele ondersteuning van Simac, dat HSLnet exploiteert, en de 
gemeente Heeze-Leende is het nu gelukt om de eerste aan-
sluitingen te realiseren.

Melkveehouder Henk Kerkers is 
al vanaf dag één een belangrijke 
kartrekker  van glasvezel in het 
buitengebied. Zijn drijfveer: 
“Iedereen heeft recht op glasvezel.”
Al jarenlang is Henk als vrijwilliger 
in het buitengebied actief voor 
HSLnet. Een glasvezelambassadeur 
in hart en nieren. Hij timmerde zelfs 
eigenhandig de hippe brievenbussen 
voor de aanmeldingsformulieren. 
Hoeveel uren hij in zijn missie steekt? 
“Soms wel 20 uur per week. Maar ik 
heb het er graag voor over.”
Samen met drie andere ambassa-
deurs buitengebied, Erwin van der 

Linden, Jan van Meijl en Wil van 
der Kruis bezocht Henk tientallen 
bewoners in het buitengebied.  Want 
soms was er twijfel, zeker bij oudere 
mensen: ‘Hebben we wel glasvezel 
nodig?’

Henk: “Een belangrijk argument om 
over te stappen is dat je hypersnel 
glasvezel krijgt voor ongeveer 
hetzelfde geld als dat je nu aan 
andere abonnementen kwijt bent.” 
Op informatieavonden van HSLnet 
gaven senioren vaak zelf, met een 
glimlach, nóg een belangrijk 
argument: Dat de kleinkinderen 

beloven vaker op bezoek te komen 
als opa en oma eenmaal glasvezel 
hebben.

Voor bewoners met bedrijven in het 
buitengebied is glasvezel natuurlijk 
cruciaal, bijvoorbeeld voor het 
versturen en binnenhalen van data. 
Henk: “Met mijn melkveebedrijf kan 
ik niet zonder snel internet. Ik ben 
dan ook blij dat ik nu een glasveze-
laansluiting heb.”

De bekende YouTuber Mathijs 
Stals (22) uit Heeze testte 
eerder de internetsnelheid en 
-stabiliteit van HSLnet. 

Mathijs haalde tijdens een potje FIFA 
op zijn Playstation dermate hoge 
snelheden dat het bijna overkill 
was. Ook kwam Mathijs geen één 
lag spike (hapering in de verbinding) 
tegen tijdens het spel. Mathijs: “Dat 
is heel belangrijk want door een 
milliseconde vertraging anticipeer je 
te laat op de beweging van de 
tegenstander.” De ping van het 
glasvezelmodem- de reactiesnelheid 

van het signaal- blijkt 3 millisecon-
den en dat is heel laag. “Dus heel 
goed voor gamers!”, aldus Mathijs.

Vlogger/gamer Mathijs is een van de 
beste FIFA-spelers ter wereld (van 
de twee miljoen). Op YouTube laat 
Mathijs zien hoe hij dit computerspel 
speelt. Met een vriendengroep, De 
Bankzitters (1,4 miljoen volgers), en 
op zijn eigen kanaal Heezerulesnl 
(ruim 100.000 abonnees) plaatst hij 
bijna dagelijks filmpjes met een 
focus op het FIFA-spel. Een liveshow 
van De Bankzitters trok 1500 
bezoekers. 

Glasvezel in het 
buitengebied

FIFA-wonderboy Mathijs Stals 
testte snelheid internet HSLnet

De conclusie van Mathijs
na zijn HSLnet-test: 

“Ik ben positief verrast
door de snelheid van HSLnet 

en zie zeker de voordelen 
ervan voor gamers.”    
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Het kernteam van zes vrijwilligers van HSLnet staat dicht bij de 3000 leden. Het gedreven team 
en andere vrijwilligers, staan altijd klaar om leden te helpen. Persoonlijke service staat hen op 
het lijf geschreven. En natuurlijk is er nog het wekelijkse spreekuur in ’t Perron in Heeze, elke 
woensdag van 16.00-18.00 uur.  

Peter Stas uit Heeze, lid van het kernteam, 
legt gemiddeld drie huisbezoeken per 
week af. Die zijn bedoeld ter ondersteu-
ning van de gebruiker omdat die niet 
altijd op de hoogte is met de nieuwste 
technieken of met software. Peter helpt 
bijvoorbeeld senioren bij het installeren 
van tv-zenders. “Persoonlijke service 
bieden en korte lijnen tussen klant en 
HSLnet, zijn de grote kracht van onze 
organisatie”, zegt Peter. Hij is ontzettend 
trots op de kwaliteit van het HSLnet-net-
werk. “Wij bieden écht het snelste en 
meest stabiele internet in Heeze-Leende. 
Sneller en stabieler kan gewoon niet en 
dat voor een aantrekkelijke prijs.” 

Betere argumenten om lid te worden kan 
Peter niet bedenken. “Behalve dan dat 
HSLnet een geweldig, lokaal initiatief is: 
voor en door de inwoners. Logisch dat je 

dan kwaliteit wilt leveren, want je doet 
het met en voor elkaar. Met de steun van 
Simac staan we inmiddels heel sterk.” 
Peter is ervan van overtuigd dat ook in de 
nieuwbouwwijk De Bulders veel mensen 
zullen kiezen voor HSLnet. “Er is geen 
goede reden meer om geen lid te worden 
van HSLnet.”

Heel sporadisch komen en technische 
storingen voor bij de providers, waar 
HSLnet geen invloed op heeft. Peter: “Als 
leden een storing ervaren met telefonie, 
internet of de tv-ontvangst, kunnen ze het 
beste hun provider bellen. Aan dat soort 
problemen kan HSLnet meestal niets 
doen. Als het niet gaat om een storing, 
kunnen wij wel adviseren en meedenken 
over de bekabeling en apparatuur in huis 
om de verbinding het beste tot zijn recht 
te laten komen. Wij kunnen bij eventueel 

aanhoudende problemen wel fungeren 
als interim tussen klant en provider.”
Peter legt daarnaast uit dat leden wel bij 
HSLnet terechtkunnen met e-mail-proble-
men voor hun HSLnet- account. 

Peter is ervan overtuigd dat glasvezel de 
komende decennia leidend zal zijn voor 
onze informatievoorziening. “Juist omdat 
we steeds meer data verbruiken, is een 
stabiel netwerk heel belangrijk. Ook de 
mensen die nu nog geen glasvezel nodig 
hebben, ontkomen er binnen enkele jaren 
niet aan. Daarom wil ik zeggen: word lid 
van HSlnet en steun daarmee dit fantasti-
sche lokale initiatief.”

Het HSLnet
Kernteam staat 
voor u klaar!

Zo eenvoudig is overstappen naar HSLnet!

Automatisch oversluiten

2

Je oude abonnement wordt door de nieuwe provider opgezegd. 
De nieuwe provider zorgt voor een naadloze overgang naar 

het nieuwe abonnement. Geen gedoe dus! 

Sluit een abonnement af bij één 
van de providers van HSLnet.

Abonnement

1

De nieuwe provider plant een afspraak in.
Een monteur activeert en test de glasvezel-

verbinding en laat alles werkend achter.

Activeren glasvezelverbinding

3

Geniet van haarscherpe
TV en supersnel internet!

Genieten van HSLnet

4

Op de site help.hslnet.nl 
vind je antwoorden op de meest 

gestelde vragen.

Het proces van aanmelden naar activatie duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Dit heeft te maken met de opzegtermijn van de huidige provider 
en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij het afsluiten van een abonnement. Is de glasvezelkabel nog niet tot in uw woning aangelegd? 
Dan kan het proces iets langer duren. Neem hiervoor contact met ons op via 040 - 72 00 720 of www.hslnet.nl.
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Met glasvezel haal je het maximale uit je smart tv, 
door de hoge internetsnelheid en perfecte beeldkwali-
teit geniet je optimaal van Ultra HD beelden, en kijk je 
zonder problemen naar de mooiste series op Netflix.  
Met een smart TV kun je apps als Netflix en Youtube 
direct op je TV installeren en gebruiken. Is je tv nog 
niet smart dan kan Kunnen Elektronica deze Smart 
voor je maken met behulp van een Google Chrome-
cast. Ook je bestaande tv heeft dan alle smart moge-
lijkheden binnen bereik.
 
Wist je dat tegenwoordig steeds meer apparaten verbonden zijn 
met internet? Zo zijn nieuwe wasmachines (handig om te weten 
wanneer de was klaar is) al vaak online, net als een slimme 
koelkast en de speakers in je woonkamer. Om al deze apparaten 
(draadloos) te verbinden met internet is een goed thuisnetwerk 
erg belangrijk. Kunnen Elektronica heeft de oplossingen in huis 
voor een optimaal wifi-netwerk door het hele huis. Daarnaast 
verkopen ze ook computers, notebooks en tablets welke meteen 
kunnen worden geïnstalleerd. Zo kun je meteen gebruik maken 
van het supersnelle internet van je glasvezelverbinding. Oude 
gegevens en bestanden kunnen hierbij ook meteen worden 
overgezet op het nieuwe apparaat.

Toe aan een slimme wasmachine of koelkast? Loop eens binnen 
bij Kunnen Elektronica voor een vrijblijvend advies.

Kunnen Elektronica
Kapelstraat 62a, Heeze

Smart TV, 
met Kunnen 
kan het!

HSLnet is een lokale coöperatie, een 
vereniging die is ontstaan binnen onze 
gemeente. De reden voor de start van 
een coöperatie was simpel: de com-
merciële partijen wilden onze gemeen-
te wel voorzien van een glasvezelnet-
werk maar dan slechts gedeelten van 
onze kernen. 

Bepaalde straten en kernen als Leenderstrijp 
zouden dan geen aansluiting krijgen, en het 
buitengebied al helemaal niet. Dus was het 
antwoord: dan doen we het zelf wel. En dat 
hebben we gedaan! De kernen van onze 
gemeente zijn al jaren aangesloten, en door 
alle deelnemers in deze gebieden, kan nu 

geïnvesteerd worden in de aanleg van het 
buitengebied. De aanleg hiervan is erg 
kostbaar, iets dat voor een commerciële partij 
een no-go is. Vanuit de coöperatie sluiten wij 
het buitengebied aan op ons netwerk en 
helpen zo de hele gemeente met elkaar te 
verbinden. In de toekomst willen we over ons 
netwerk meer diensten aan gaan bieden die 
bijdragen aan de kwaliteit van leven binnen 
onze mooie gemeenschap.

Als coöperatie helpen we elkaar verder. 
Daarom hebben we ook een team actieve 
medewerkers en adviseurs die mensen 
adviseren en helpen bij hun aansluiting. De 
medewerkers en adviseurs van HSLnet wonen 
in onze gemeente en staan altijd klaar voor 
onze leden.

Wat maakt HSLnet 
zo bijzonder?

“Je nieuwe koelkast, 
wasmachine en de speakers 

in je woonkamer, je kunt 
ze allemaal verbinden 
met je thuisnetwerk .”    
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Snel de afwas doen tijdens een 
reclameblok? Of net lekker in een 
film zitten, om weer onderbroken 
te worden voor reclames of het 
weerbericht? Dat wordt lang-
zaamaan verleden tijd. TV kijken 
verschuift steeds meer van “een 
avondje zappen” naar het kijken 
van een programma, serie of film 
op een moment wanneer het de 
kijker uit komt. 

Hoe vaak wordt er nog echt gekeken 
naar gewone televisie? En hoe vaak 
wordt er niet juist bewust gekozen voor 
het terugkijken van een aflevering Wie is 
de Mol?, een avondje Netflixen of met 
vrienden video’s streamen op YouTube?

Diensten waarmee TV programma’s 
gratis kunnen worden (terug)gekeken 
worden al jaren veel en op steeds meer 
apparaten tegelijk gebruikt. Daar komen 
ook steeds meer betaalde diensten bij. 
Hierbij is meer content (programma’s, 
documentaires, series of films) beschik-
baar en is de beeldkwaliteit van de 
“uitzending” vaak veel hoger. Televisiekij-

ken verschuift van: aanpassen aan het 
tijdstip van uitzenden, naar: ik kijk 
wanneer het mij uitkomt. 

Met de komst van nieuwe generaties zal 
het TV landschap nog meer veranderen. 
Nieuwe apps om TV te kijken via internet 
zijn volop in ontwikkeling en jongeren 
kijken veelal vaker (en liever) naar 
YouTube om hun helden te volgen in 
vlogs en series die daar worden gepu-
bliceerd. 

Wilt u nu en in de toekomst 
gebruik maken van deze diensten? 
Dan is een snelle, stabiele glas-
vezelverbinding onmisbaar!

Dagelijks wordt er wereldwijd meer dan 
150 miljoen uur aan video gestreamd op 
YouTube, en deze aantallen blijven 
stijgen. De traditionele TV-wereld wordt 
opgeschud aan alle kanten, en dat brengt 
allerlei nieuwe en spannende mogelijk-
heden met zich mee. Maar één ding 
hebben ze allemaal gemeen; er is een 
stabiele verbinding nodig die supersnel 
al deze data kan verwerken. 

Miguel Hulsman uit Heeze is een grootverbruiker qua internet, zowel voor werk als privé.  
Hij noemt zichzelf een zeer veeleisende gebruiker en is daarom extra kritisch op de snelheid en  
de kwaliteit van het internet. “Voor mij moet alles supersnel én perfect werken. En dat doet het 
bij HSLnet”, aldus Miguel. “Sneller en stabieler internet kan ik niet krijgen en dat voor een zeer 
schappelijke prijs.”

Miguel heeft een managementfunctie in de IT en werkt 
regelmatig thuis. “Ik ben dan erg afhankelijk van mijn 
internet,” aldus Miguel. “Bijvoorbeeld omdat ik grote 
bestanden verstuur en binnenhaal en omdat ik veel 
online vergader. Daarom moet het thuis allemaal net zo 
perfect werken als op kantoor.” 

Miguel heeft een contract voor 500 Mbps, maar ziet 
tijdens de speedtests die hij regelmatig uitvoert, dat de 
snelheid daar vaak ver boven ligt. “Een upload van 700 
Mbps is niet ongewoon. En die extra snelheid krijg ik 
gewoon cadeau. Fantastisch toch!”

Alles eruit halen
Miguel is een klant die met zijn gezin (vrouw en twee 
studerende kinderen) alles uit zijn glasvezelverbinding 
haalt, qua snelheid en qua mogelijkheden. “We hebben 
drie access points in huis, zodat we overal goede 
draadloze dekking hebben. Online vergaderen, Netflix- 
kijken, gamen, internetten, bellen… het kan allemaal 
tegelijk”, aldus Miguel. 

Waarom er nog mensen zijn die geen glasvezel hebben, 
begrijpt hij dus ook niet. “Waarom zou je in een slome 
oude Lada rijden, terwijl je voor ongeveer hetzelfde geld 
in een Tesla kunt rijden…” 

Het nieuwe TV kijken

Een heel 
tevreden 

groot-
gebruiker

Interview met Miguel Hulsman

Voordelen van een glasvezelverbinding:
-  Razendsnelle verbinding
-  internetten, streamen of TV kijken 
 op meerdere schermen tegelijk, 
 zonder haperingen
-  keuze uit meerdere providers en 
 diensten
-  gegarandeerd van een toekomst-
 bestendig netwerk
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3 veelgestelde 
vragen over HSLnet

Waarom heb ik niet overal goede 
WiFi en hoe los ik dit op?
Wifi is sterk afhankelijk van de omgeving. Zo kan bijvoorbeeld de bouwcon-
structie een negatieve invloed hebben op het signaal; dikke betonnen vloeren 
en muren houden het signaal tegen. Ook andere bronnen kunnen het signaal 
verzwakken, zoals een babyfoon een draadloize speaker, een slimme deurbel, 
een DECT-telefoon of zelfs een magnetron. 

Er is helaas geen eenduidige oplossing voor deze situatie. HSLnet organiseert 
lezingen waarin de veel voorkomende problemen besproken worden en moge-
lijke oplossingen worden aangedragen. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en de 
lokale weekbladen in de gaten.

2

Heeft HSLnet wel eens 
last van storingen?
HSLnet is trots op de kwaliteit van het netwerk. 
We hebben een “uptime” van 99,9%. Ook wij kun-
nen geen 100% garanderen omdat we afhankelijk 
zijn van externe factoren. 

Denk hierbij aan langdurige stroomuitval (onze 
pop stations hebben wel een batterij ondersteu-
ning, maar die kan geen uren overbruggen). HSL-
net heeft een redundante verbinding. Dit betekent 
dat als er een aanvoer onderbreking tussen Eind-
hoven en Heeze zou zijn, dit door een 2e verbinding 
overgenomen wordt. Ook tussen Eindhoven en 
Amsterdam (=landelijk koppelpunt op het wereld-
wijde netwerk) is zo’n “reserve” verbinding.

1

Waarom is glasvezel technisch beter?
Een glasvezelverbinding is ongevoelig voor magnetische straling en heeft 
dus geen last van interferentie (=storing door andere stralingsbronnen die 
het signaal kunnen vervormen) en daarbij ook geen kans op blikseminslag.

Elke huisaansluiting heeft 2 glasvezels. Eén voor TV en één voor internet / 
telefoon. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van een TV signaal optimaal  
gebruiken. Niet voor niets gaat de ontwikkeling van TV steeds verder. 
Bij kabelaanbieders wordt de kwaliteit van het beeld bepaald door een 
settopbox die door de provider geleverd wordt.

3
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Onze providers stellen zich voor

Realiseert u zich wel eens hoe veel u eigen-
lijk digitaal doet? En dat we steeds méér 
online doen? Jaren geleden kon je nog wel 
toe met een ADSL lijntje. Maar tegenwoor-
dig zie je dat zelfs VDSL of de kabel tegen 
hun grenzen aanlopen. 
 
Daarom staat Fiber NL voor Snelheid met 
een grote S. Wij weten wat u nodig heeft, 
niet alleen vandaag, maar ook in de toe-
komst. U krijgt bij ons de volledige snelheid 
van glasvezel: 1.000 Mbps, zowel up als 
down. Wel zo handig!
 
U krijgt ongekende snelheid, maar vooral veel 
gemak: Kijk interactieve HD TV, waar u maar 
wilt; geniet van Netflix, laat de kids lekker 
gamen, werk thuis… alles kan tegelijk. 
 
Meer weten? 
Wilt u dit ook, in een overzichtelijk pakket 
met een scherpe prijs? Kijk dan op fiber.nl 
voor meer informatie.

PLINQ is een volledig zelfstandig service-
provider actief in heel Nederland. Al ruim 
15 jaar leveren wij diensten als internet, 
telefonie en televisie aan particulieren, 
bedrijven en instellingen. In tegenstelling 
tot de meeste providers in Nederland, le-
veren wij al onze diensten volledig vanuit 
eigen huis. 

PLINQ is de meest gekozen provider op het 
netwerk van HSLnet. Kiest u voor PLINQ 
dan krijgt u de keuze uit een aantal com-
plete en voordelige pakketten of u kunt 
volledig zelf uw pakket samenstellen. 
U heeft al razendsnel en stabiel 500 Mbps 
internet vanaf €42,50 per maand! 

Meer weten?
Kijk op www.plinq.nl of bel met onze 
klantenservice via 088-7768444.

VAIBR is een jonge speler op de dynami-
sche glasvezelmarkt. Onze passie voor 
internet, telefonie en televisie hebben 
geleid tot VAIBR. Wij geloven in een strak 
aanbod, waarbij iedereen profiteert van de 
voordelen van glasvezel. 

We geloven in gemak en eenvoud
Géén onoverzichtelijke pakketten, geen 
eindeloze opties. We willen het helder 
houden en vooral hele goede diensten 
leveren. Want voor gebruikers zijn 
betrouwbare diensten het belangrijkst. 
Ontelbare opties maken het alleen 
maar onnodig ingewikkeld.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. 
Wij vertellen je graag meer over VAIBR. 
Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op 
0418-226022 of via info@vaibr.nl

Wij zijn de internetprovider genaamd Glas-
net. Je kent ons nog niet en daarom willen 
we graag met je kennismaken. We leveren 
net als andere providers internet, televisie 
en telefonie, maar toch zijn wij een beetje 
anders. 
 
Wellicht wil je je eigen router gebruiken, 
of huur je er één van ons zodat we je mak-
kelijk op afstand kunnen helpen. Beide is 
mogelijk, en bij ons heb je de flexibiliteit om 
zelf te kiezen hoe je online komt. 
 
Als jij je bij ons aanmeldt, dan: regelen wij 
een naadloze overstap door je oude provider 
op te zeggen en je telefoonnummer mee te 
verhuizen; krijg je gratis installatieservice 
inclusief monteur; jij hoeft dus niets te doen; 
kijk je interactieve TV zonder gedoe met ka-
bels; hebben we na installatie contact om te 
vragen of alles naar wens is. Wel zo netjes. 
 
Meer weten? 
Als je vragen hebt, bel ons gerust op 
088-8001800 of stuur een mail naar 
hallo@glasnet.nl. We maken graag 
kennis met je.

Ga jij ook voor internet dat
sneller groener én glasvezel is?

SNLR is dé provider voor sneller internet 
met het oog op ons klimaat en een beter 
milieu. Als klant van SNLR draag jij daar 
automatisch aan bij. Wij investeren name-
lijk in groene initiatieven, dat vinden wij 
belangrijk! 
 
Internet Only voor slechts € 39,50 p/mnd
• 1.000 Mbps internet
• Draadloze Router
• Vast IP-adres
• Gratis basisinstallatie

Meer weten?
www.snlr.nl

Al 20 jaar ervaring! Sinds 1999 leveren wij 
internet, televisie en telefonie aan zowel 
particulieren als zakelijke klanten. Sinds 
2008 doen wij dit enkel nog via glasvezel 
om ervoor te zorgen dat jij de beste kwali-
teit in huis hebt. 

Zo zijn wij één van de meest ervaren 
serviceproviders op glasvezel geworden. 
Dagelijks vertrouwen dan ook velen klan-
ten op onze diensten. Stap jij ook over op 
glasvezel? Eindelijk razendsnel internetten, 
televisie kijken in HD-kwaliteit en voorde-
lig bellen via je vaste lijn. 

Onze sterke punten:
• Televisie kijken via Coax & 
 interactief mogelijk!
• Overstappen is zo geregeld
• Gratis binnenhuisinstallatie van 60 min.

Meer weten?
www.trined.nl
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www.HSLnet.nl

Stap nu over!
Overstappen naar HSLnet is heel eenvoudig. 
Neem contact op met een van onze vrijwilligers, 
zij adviseren je graag. De nieuwe provider regelt 
vervolgens de overstap voor je. Mail voor advies 
naar advies@hslnet.nl, bel 040 - 72 00 720 of kijk 
op onze website www.hslnet.nl. 

HSLnet biedt verschillende glasvezelpakketten aan voor 
telefonie, tv en internet. Bekijk het specifieke aanbod op de website. 
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