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Glasvezel voor alle kernen, 
 bedrijventerreinen en buitengebieden.  

 
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier.

Zoals u wellicht vernomen hebt gaat de firma E-Fiber het glasvezelnetwerk aanleggen in het Land van Cuijk. E-Fiber heeft onlangs ook in de gemeente Boekel,
Bernheze en Landerd een glasvezelnetwerk gerealiseerd. Voor de aanleg hebben zij de firma SPIE uit Oss gecontracteerd. Deze multinational legt al sinds 2006
glasvezelnetwerken aan in Nederland, onder andere in opdracht van KPN. Beide bedrijven stellen zich in de komende nieuwsbrieven aan u voor.

  
Even voorstellen

 Wij zijn E-Fiber. Wij leggen het glasvezelnetwerk aan zodat iedereen in het Land van Cuijk gebruik kan maken van glasvezel. Dit is hard nodig, want we gebruiken met
'n allen steeds meer data en een snelle betrouwbare verbinding is daarvoor onmisbaar. En nu mogen we, samen met onze aannemer SPIE, aan de slag in het Land
van Cuijk.

  
 Aan de slag

 In totaal worden er ruim 41.000 adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dit is een flinke klus, dus de graafwerkzaamheden worden in verschillende fases
uitgevoerd. We gaan op korte termijn starten in Sint Anthonis en de andere gemeenten volgen hierna. Zie hieronder onze planning:

Planning onder
voorbehoud.

 
Wat gaat er gebeuren?

 Voordat de graafwerkzaamheden beginnen komt één van onze medewerkers bij u langs om samen met u te bepalen waar het aansluitkastje het beste kan worden
geplaatst. Mocht u op dat moment niet thuis zijn, dan maken we graag een nieuwe afspraak op een tijdstip dat het u wel uitkomt. 

 Wanneer we bij u in de straat starten met graven, kondigen we dit vooraf aan. Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk gaat elke dag een deel van de straat open
en aan het eind van de dag ook weer dicht. De woningen en winkels zullen middels loopplanken te allen tijde bereikbaar zijn. De glasvezelkabel die vanaf de straat
naar uw huis loopt, wordt via een ondergrondse boring onder uw tuin geschoten naar de gevel. In uw tuin wordt dus bij voorkeur niet gegraven. Uiteraard ruimen we
alles weer netjes op en zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

  
 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen en de voortgang rond de werkzaamheden in het Land van Cuijk? Schrijf u dan in voor onze
nieuwsbrief via onze website, e-fiber.nl of volg ons op Facebook (facebook.com/EFiber.nl) .

  
 IEDEREEN GLASVEZEL!

www.lvcnet.nl
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