
 

 

 

Glasvezel providers in Salland Canal Digitaal 
KPN 

Oude situatie 
Voorbeeld    

 

      
Telefoon + internet + TV Abonnement € 32,50 

€ 19,95 
€ 48,00 € 44,95 € 53,75 € 52,50 

Aanleg Glasvezel Geen glasvezel € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 

Totale Abonnementskosten per maand € 52,45* € 57,95* € 54,90* € 63,70* € 62,45* 

Alleen internet plus vastrecht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Goedkoopste, inclusief vastrecht € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      
Televisie Specificaties en Opties      

      

Aantal TV zenders** 40 70 35 71 54 

Twee televisies gebruiken meerprijs € 9,50 € 5,00 € 4,95 € 2,50 € 2,50 

Drie televisies gebruiken meerprijs € 19,00 x € 9,90 € 5,00 € 5,00 

Interactieve TV      
Live TV opnemen    € 4,95 € 5,00 € 5,00 

TV gemist NPO/RTL/SBS  NPO NPO NPO NPO 

TV kijken op tablet of SmartPhone      
Speciale aanbieders mogelijk Film1, Ziggo 

Sport, Fox, 
HBO 

Film1, Ziggo 
sport, Fox, 

HBO, Replay 

Sport1, 
HBO, Fox 

Film1, Ziggo 
sport, Fox, 

HBO, 

Sport 1, 
HBO, Fox, 

Film1 

      
Telefonie Specificaties en Opties      

      

Onbeperkt bellen naar vaste nummer In ander pakket In ander pakket € 9,95 In ander pakket € 5,00 

Onbeperkt bellen naar vaste en 
mobiele nummers 

€ 16,50 € 14,95 € 14,95 € 12,50 € 12,50 

Onbeperkt bellen naar Europa In ander pakket € 21,95    
Onbeperkt bellen buiten Europa   € 24,95   
      
Internet Specificatie en opties      

      

Internetsnelheid down/up in Mbit/s 5/1*** 75/75 100/100 150/150 100/100 

Snelheid naar 250/250 Mbit/s  € 11,00 200 Mbit/s 
wel mogelijk 

Leverbaar in 
ander pakket 

€ 10,00 

Snelheid naar 500/500 Mbit/s  € 21,00 € 20,00 Leverbaar in 
ander pakket 

€ 20,00 

Wat krijgt u bij welke provider? In het onderstaande overzicht geven we antwoord op die vraag. 

Dit overzicht is een hulpmiddel om de provider te kiezen die het best bij u past. Hierin zijn alleen de providers opgenomen die 

zich op consumenten richten. Indien u (zakelijke) toepassingen gebruikt zoals een pin/kassa, melkrobot, alarmsysteem of u 

heeft andere specifieke wensen dan is het belangrijk dat u zich goed laat informeren door een specialist. Uiteraard kunnen 

ook wij fouten maken dus controleer altijd zelf waar u voor kiest. Meer informatie kunt u vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl 

en www.sallandglas.nl 

Ook kunt u op de site www.helloworldglasvezel.nl de postcode invoeren. De site zet alle beschikbare providers naast elkaar. 

  

* Basis abonnement op 23 mei 2016 zonder speciale acties. 

** Een aantal glasvezel providers biedt ook regionale uitzendingen. 
Voor specificaties, kijk op de site van de provider. 

*** ADSL snelheid is afhankelijk van de afstand tot de wijkcentrale. De genoemde snelheid is een gemiddelde in het 
buitengebied. KPN noemt op haar site veelal hogere snelheden dan feitelijk worden geboden. 
Voor uw situatie kunt u dit checken d.m.v. een speedtest. 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.sallandglas.nl/


Voorbeeld van een bewoner van Salland Zuid met TV van Canal Digitaal met 2 extra TV’s. 

 Canal 75 Mbit/s 100 Mbit/s 150 Mbit/s 100 Mbit/s 

 Digitaal CAIWAY Fiber Solcon Plinq 

Bellen  
 € 34,63 

 € 48,00  € 44,95  € 53,75  € 52,50 Internet  

TV   € 29,95 

2 extra tv's   € 9,00  € 5,00  € 9,90  € 5,00  € 5,00 

Glasvezel   € --  € 9,95  € 9,95  € 9,95  € 9,95 

gesprekskosten       

  € 73,58  € 62,95  € 64,80  € 68,70  € 67,45 

      
Onderscheidend  

Prijs 
gunstige prijs bij 

minimaal pakket  

lage maandkosten, 

maar eenmalige kosten  

breder pakket met 

redelijke prijs  

Flexibel, maar 

heeft zijn prijs  

 
Eenmalige 
kosten 

 € --  € 60,00  € 10,00  € 15,00 

 
Installatie 
kosten 

 € --  € 90,00  € 30,00  € -- 

 

TV 

max 2 TV's max 3 TV's max 4 TV's meer extra TV's 

 

Veel TV zenders, 

uitzending gemist 

kost 2,50 p/m extra  

weinig HD zenders, 

maar uitbreidbaar  

weinig HD 

zenders, maar 

uitbreidbaar  

erg flexibel TV 

aanbod  

 

Internet 

exclusief Wifi router; 

kost eenmalig € 50,= 

extra  

Goedkoopste voor 

alleen Internet  

snel internet en 

overal TV op tablet  

 

 
Overig 

  
SIM voor mobiel 

incl. 

 

onbeperkt bellen 
(vast+mobiel)    € 14,95  € 14,95  € 12,50  € 12,50 

Alleen Internet + 
bellen  

 
 € 45,00  € 34,95  € 48,00  € 42,50 

Afhankelijk van wat je belangrijk vindt, kom je tot een aanbieder (zie de groene velden); 
- wil je twee extra TV's, dan valt CAIWAY af 
- wil je meer dan 3 TV's, dan moet je bij Plinq 
- wil je goedkoopste (om 1 jaar te proberen), dan neem je Fiber 
- snel internet en lage belkosten (ook mobiel), dan Solcon 
- TV belangrijk (max 2), lage prijs en montage geregeld, dan CAIWAY 
enz.  

 

Prijsvergelijk met 1 extra TV              

   Canal 75 Mbit/s 100 Mbit/s 150 Mbit/s 100 Mbit/s 

   Digitaal CAIWAY Fiber Solcon Plinq 

Bellen  
 € 34,63 

    

Internet   € 48,00  € 44,95  € 53,75  € 52,50 

TV   € 29,95     

extra tv   € 4,50  € 5,00  € 4,95  € 2,50  € 2,50 

Glasvezel    € 9,95  € 9,95  € 9,95  € 9,95 

gesprekskosten       

    € 69,08  € 62,95  € 59,85  € 66,20  € 64,95 

 


