
 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

In samenwerking met Parkmanagement BIZ Bedrijventerreinen Vianen is Fore Freedom voornemens 

bedrijventerrein de Hagen te voorzien van een 100% open glasvezelnetwerk. Fore Freedom is een 

Nederlands telecombedrijf welke landelijk zakelijke collectieve glasvezelnetwerken aanlegt en 

exploiteert. Fore Freedom heeft al meer dan 100 bedrijventerreinen in Nederland voorzien van een 

collectief glasvezelnetwerk.  

 

Vraagbundeling:  

Om over te gaan tot aanleg van het collectieve netwerk is het van belang dat een minimaal aantal 

ondernemers deelneemt aan dit collectief, zodoende hebben wij uw hulp nodig. Heeft u interesse 

maak dit dan vrijblijvend kenbaar via sales@forefreedom.nl of 010-8001060. 

 

Glasvezel aanbod de Biezen en de Hagen Vianen: 

•  Glasvezelaansluiting inclusief 50 Mbps internetpakket en vast IP adres per maand € 115,- 

•  Glasvezelaansluiting inclusief 100 Mbps internetpakket en vast IP adres per maand € 155,- 

•  Glasvezelaansluiting inclusief 500 Mbps internetpakket en vast IP adres per maand € 195,- 

 

Eenmalige aansluitkosten tijdens de vraagbundelingsperiode € 450,-* 

De aansluiting is inclusief CPE (glasvezelmodem), graafwerkzaamheden eigen terrein (tijdens collectief 

ongeacht aantal meters) en inpandige werkzaamheden tot 10 meter. 

*Sluit u aan na de vraagbundelingsperiode, dan bedragen de eenmalige kosten € 2.350,- 

(graafwerkzaamheden tot 45 meter inbegrepen.) 

 

100% Open netwerk, vrije keuze Internet Service Provider: 

Fore Freedom levert standaard een glasvezelaansluiting inclusief internetpakket. Echter biedt Fore 

Freedom een 100% open glasvezelnetwerk, wat betekent dat u geheel vrij bent om uw internetpakket 

en eventuele overige diensten bij uw huidige Internet Service Provider te behouden, of bij één van de 

ruim 60 gekoppelde Internet Service Providers af te nemen. Wij lichten de mogelijkheden graag 

persoonlijk toe. 

 



Internet Service Providers welke o.a. leveren over onze netwerken: 

 

 

 Waarom investeren in glasvezel: 

- Glasvezel is snel stabiel en betrouwbaar, al uw bedrijf kritische gegevens worden veilig via 

internet verstuurd. 

- Combineer al uw diensten over één glasvezelaansluiting. Internet, Telefonie, Pinnen, Alarm. 

- Verhoog de productiviteit van uw medewerkers. 

- Investeren in nieuwe verbindingen is verleden tijd, uw aansluiting groeit naar behoefte met 

uw bedrijf mee. Of het nu gaat om gebruik van nieuwe applicaties, extra medewerkers of 

meerdere vestingen. 

 

Referenties: 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fore Freedom B.V. 

Baronieweg 7B 

5321 JV Hedel 

085 06 55 400 

www.forefreedom.nl  


