
 

Vergelijking aanbod glasvezelproviders 10 januari 2015 
 

 
Stichting Glazenkamp heeft een vergelijking gemaakt van de 
beschikbaarheid en de kosten van verschillende dienstenpakketten bij een 
aantal glasvezelproviders. De vergelijking is gemaakt op basis van wat de 
providers op hun websites hebben gepubliceerd. Hij is alleen van 
toepassing op nieuwe abonnementen en houdt geen rekening met 
eenmalige kosten en tijdelijke introductiekortingen. Bedenk dat de 
aanbiedingen van providers frequent veranderen. Glazenkamp heeft de 
gegevens met zorg verzameld, maar kan niet instaan voor de correctheid 
van de gegevens en de correcte interpretatie van de websites. 

 
 
De hier gepresenteerde vergelijking dient om Glazenkampdeelnemers een 
globaal beeld te geven van de pakketten en tarieven die providers op het 
Glazenkamp netwerk bieden. In het kader van de overgang (migratie) van 
XMS naar Telfort ontvangen Glazenkamp deelnemers speciale 
aanbiedingen die afwijken van de standaardtarieven van Telfort. Die zijn 
niet opgenomen in deze vergelijking: bij Telfort staan alleen de 
dienstenpakketten en tarieven vermeld die van toepassing zijn op nieuwe 
klanten. Op de website van Glazenkamp vindt u een overzicht van alle 
speciale regelingen bij Glazenkamp. Iedere wijkbewoner met een 
abonnement bij een glasvezelprovider die diensten aanbiedt over het 
Glazenkampnetwerk,  is automatisch deelnemer in Glazenkamp. Hij heeft 
daarmee recht op ondersteuning door vrijwilligers van Glazenkamp. 
 
Details 
 

Bij alle genoemde providers is een postcodecheck gedaan om te 
controleren of zij hun diensten ook in het Glazenkampgebied leveren. KPN 
is de enige die dit (nog) niet doet. 
Bij gebrek aan informatie over de kwaliteit van de geleverde diensten kan 
Glazenkamp deze niet betrekken in de vergelijking. De samenstelling van 
de pakketten verschilt in de details. Dat kan betrekking hebben op het 
gratis meeleveren van een router, beschikbaarstelling van een vast IP-
adres, een abonnement op een virusscanner of een abonnement op een 
dienst als spotify etc. Voor een zorgvuldige keuze van een provider is het 
daarom nodig de websites zelf te bestuderen.  
 
Alleen Fiber biedt nieuwe gebruikers nog analoge tv aan (aTV). Alle 
andere providers leveren uitsluitend interactieve tv (iTV). Telfort biedt aan 
bestaande gebruikers nog wel analoge tv aan. 
 
 
 
 



 

Abonnementen over glasvezel Telfort KPN XS4ALL Vodafone Fiber Solcon 

          
100/100 internet+bellen+aTV 

 
- - - - 54,95 - 

100/100 internet+bellen+aTV+iTV - - - - 64,95 - 

100/100 internet+bellen+iTV 
 

51,00 66,50 72,50 57,50 - 59,75 

        
50/50 internet+bellen+aTV 

 
- - - - 49,95 - 

50/50 internet+bellen+aTV+iTV - - - - 59,95 - 

50/50 internet+bellen+iTV 
 

46,00 59,00 62,50 47,50 - - 

        
100/100 internet+bellen 

 
45,00 52,50 - 45,00 - - 

50/50 internet+bellen 
 

40,00 - - 35,00 - - 

         
100/100 internet 

  
- 52,50 - 42,50 - - 

50/50 internet 
  

- - - 32,50 - - 

          
afkoop bellen vaste nummers 

 
-  - - 10,00   9,95 8,95 

afkoop bellen vast en mobiel 
 

15,00 16,50 12,50 15,00 14,95 - 

 


