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Een kans! 

Na jaren afwachten eindelijk toch… een reële kans dat ons bedrijventerrein voorzien 

wordt van een collectief glasvezelnetwerk. Dit traject komt tot stand tussen ENNE 

Solutions, Fiberbizz en Fore Freedom. Belangenvereniging De Berk en de Gemeente 

Echt-Susteren zijn geïnformeerd. Het is van belang dat er een minimaal aantal 

bedrijven besluit aan te sluiten op dit collectieve netwerk.  

 

Kiest u voor glasvezel? 

Glasvezel is een hoogwaardige breedbandverbinding die de nieuwste ict-

mogelijkheden aankan en klaar is voor de toekomst. Geen beperkingen op het 

gebied van snelheid, betrouwbaarheid, capaciteit en veiligheid. Met glasvezel neemt 

u meerdere diensten tegelijk af via dezelfde kabel. Eén aansluiting voor telefoon, 

internet, camerabewaking, back-up op afstand, werken in de cloud en nog veel 

meer. In algemene zin is de Gemeente Echt-Susteren voorstander van de aanleg van 

een glasvezelvoorziening op de bedrijventerreinen. 

Hoe meer, hoe beter? 

Het loont om buren aan te sporen om ook gebruik te maken van Fore Freedom 

glasvezel. Want hoe meer afnemers, hoe lager de maandelijkse abonnementskosten 

zijn. Dus… vertel het door. 

 

De abonnementskosten variëren van € 280,00 tot € 430,00 deze prijs is afhankelijk 

van het aantal deelnemers op het bedrijventerrein.  

 
Wanneer gaat het ook echt gebeuren? 
Fore Freedom heeft tenminste 10 contracten nodig om tot uitrol van het netwerk 
over te gaan. Vanaf 15 contracten is de prijs voor ieder bedrijf dat tijdens de 
tenderfase aansluit € 280,- per maand. 

 
Wie is Fore Freedom? 
Fore Freedom investeert, bouwt en beheert open source glasvezelnetwerken voor 
de zakelijke markt door heel Nederland. Enkele referentie projecten kunt u onder 
andere vinden in omgeving Rotterdam, Den Bosch, Weert, Sittard en Leiden. 
Fore Freedom heeft veel klanten in het midden en klein bedrijf, maar ook Kijkshop, 
Avans Hogeschool en gemeente’s als Rotterdam, Weert en Maasdriel zijn 
aangesloten op ons open netwerk.   
 
Wie is ENNE Solutions uit Roermond? 
ENNE Solutions is een bedrijf bij u uit de regio welke voor het leveren van haar 
diensten afhankelijk is van internet verbindingen met hoge bandbreedtes. Op 
initiatief van ENNE Solutions zijn deze partijen bijeen gekomen. 
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Wie is FiberBizz? 
FiberBizz verzorgt voor ons de tenderfase, zij voorzien u van onafhankelijke 
informatie op het gebied van de glasvezelaansluiting en mogelijke 
dienstenleveranciers. Voor al uw vragen tijdens en na de tenderfase kan u bij 
FiberBizz terecht. 

De voordelen van een glasvezelverbinding via Fore Freedom? 

 snel tot supersnel internet 

 vrije keuze van leveranciers 

 hogere en onbeperkte bandbreedte 

 onbeperkte opschalingsmogelijkheden 

 minder kosten per MB en veel lagere belkosten  

 symmetrisch verkeer: up- en downloaden gaat even snel 

 toekomstbestendig 

 geen onverwachte prijsverhogingen 

Kosten; 

1. Kabelaanleg tot in de meterkast incl. router tot 100Mbit/s 

Eenmalig € 1.350,- (excl. btw) *Buiten de tenderperiode € 2.350,- excl. BTW 

2. Abonnement kabelacces 

Bij 15 contracten € 280,- per maand (excl. btw). 

Bij 10 contracten € 403,- per maand (excl. btw).  

De prijs is afhankelijk van het aantal afnemers op uw bedrijventerrein.  

3. Glasvezeldiensten 

Afhankelijk van uw wensen. Vanaf € 65,- (excl. btw) per maand heeft u al de 

beschikking over 100 Mbit’s up/down internet 1:1. 

Open Source, wat word hiermee bedoeld? 
Netwerken van Fore Freedom zijn 100% open. Dit betekend voor u dat u volledige 
vrijheid heeft bij welke internet provider u uw internet diensten wil afnemen.  
Ook kunt u meerdere diensten bij verschillende leveranciers afnemen. Wel zo 
makkelijk! Daarnaast is er volop concurrentie tussen de dienstenaanbieders wat de 
prijs ten gunste komt! Kiest u voor de beste kwaliteit, de beste prijs of de meeste 
flexibiliteit. De keuze is geheel aan u. 
 
Wij kunnen dit waarborgen vanwege het feit dat Fore Freedom enkel de 
infrastructuur levert en volledig los staat van alle aanbieders van diensten. Bij Fore 
Freedom kunt u geen internet afnemen, alle internet providers mogen tegen exact 
dezelfde voorwaarden leveren over onze netwerken. 
 
Fore Freedom bouwt exclusief 1:1 netwerken dit wil zeggen dat u beschikt over een 
eigen glasvezelverbinding bij 1:5 of zelfs 1:20 glasvezelverbindingen deelt u de 
internet verbinding met respectievelijk 5 of 20 andere gebruikers, dit noemt men 
een overboeking. Bijv. bij een overboekte verbinding heeft u geen gegarandeerde 
internetsnelheid bijv. 20Mbit/s 1:10 = 20Mbit/s deelt u met 10 andere (landelijk) 
afnemers u heeft in dit geval een gegarandeerde snelheid van maximaal 2 Mbit/s. 
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Ja, ik wil! En nu? 
Meld u aan via het invulformulier welke is toegevoegd aan dit schrijven. Het 
verplicht u tot niets, het geeft ons slechts inzage in uw wensen. Wij nemen contact 
op en bekijken samen met u aan welke criteria uw glasvezeldiensten moeten 
voldoen. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald en volgt de contractuele 
afhandeling. 
 
Hoe weet ik hoeveel er meedoen op ons industrieterrein? 
Om tot de optimum prijs te komen kunt u via onze website de Fibermeter inzien. 
U ontvangt in de tenderperiode van ons een unieke inlogcode en wachtwoord. 
Hiermee kunt u online uw contract downloaden, invullen en retourneren. 
U kunt dus eenvoudig zien of er voldoende deelnemers zijn.  
 
En als ik wil aansluiten buiten de tenderperiode? 
Normaal hanteren we een periode van 4 weken per terrein, in verband met de 
zomervakantieperiode zullen wij deze met enkele weken verlengen afhankelijk van 
de interesse. Wilt u na deze periode alsnog aansluiten dan kan dat natuurlijk. 
Omdat wij dan gefaseerd moeten bouwen betaald u in plaats van € 1.350,- 
eenmalig € 2.350,- eenmalig. Per maand betaald u ook € 50,- meer dan de 
ondernemers welke tijdens de tenderperiode zijn ingestapt.  
 
Ik heb meer vragen waar kan ik die kwijt? 
Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons. Wij zijn bereikbaar op nummer: 
010- 800 10 60. 
Na een selectie van de vragen wordt u door een medewerker van Fore Freedom of 
FiberBizz terug gebeld.   
Wilt u meer weten over de diensten dan kunt u contact opnemen met Fiberbizz,  
085 – 78 200 10, Mevrouw Nicole Kalkman (06 – 39 45 53 60) info@fiberbizz.nl. 
 
In de derde week van juli zal er een glasvezel bijeenkomst worden georganiseerd 
hiervoor ontvangt u natuurlijk een uitnodiging. 
 
Wij hopen van harte u van dienst te mogen zijn. 
 
FORE Freedom B.V.                  

 
Edwin de Raadt  
  
Bijlage: Inventarisatieformulier, SLA en Algemene Voorwaarden Fore Freedom 
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Inventarisatie zakelijk glasvezel de Berk, Echt 
Dit formulier verplicht u tot niets. 

 
Om een goed beeld te krijgen van de glasvezel behoefde op het bedrijventerrein de Berk vragen 
wij u om onderstaand formulier in te vullen. 
 
Wij vragen u ook om het formulier in te vullen als u niet geïnteresseerd bent. Vermeld u dan 
graag onder opmerking uw reden, dit is voor ons van belang om een goed beeld te krijgen. 
 
Geïnteresseerd in een aansluiting? JA /NEE 
 
Bedrijfsnaam :……………………………………………………….. 
Adres :……………………………………………………….. 
Postcode :………………………………………………………..  
Contactpersoon :………………………………………………………..  
Telefoonnummer :……………………………………………………….. 
E-mailadres :……………………………………………………….. 
 
 
Van welke diensten wilt u gebruik gaan maken via glasvezel? 
 
 Online Back-up 

 VoIP Telefonie 

 Pinnen  

 Camera’s 

 Videoconferancing 

 Applicatie beheer 

 Thuis werken optimaliseren 

 Alarm 

 Anders namelijk 

 
Opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  * Dit formulier graag ingevuld retour zenden naar ENNE Solutions: e.langerak@enne-solutions.nl 

 


