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Welkom en terugblik

• Welkom

• 1e avond   7 mei

• 28 uitgenodigd, 19 aanwezig, 5 afgemeld, 4 ?

• Uitleg van ons product

• Rol van de verenigingen uitgelegd.

• Afspraak: we komen terug met detail info

De folder

• Maandag 4 juni huis aan huis

• Spreekt voor zich

• Co-productie BoekelNet – Glashelder

• Blad voor blad doornemen



De folderDe folder

De folderDe folder



De folderDe folder

De folderDe folder



Het inschrijfformulier

• Huis aan huis met de folder mee

• Bij Wim vd Broek

• Bij de verenigingen

• Het contract !

• Even doornemen

Het inschrijfformulierHet inschrijfformulier



De site

• Vandaag in de lucht !

• Alle belangrijke info benoemd

• Hoe doe ik mee (verenigingen)

• Contact

De siteDe site



De siteDe site
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De posteractie

• Raammposter voor leden

• Doel tweeledig:

o Niet meer aanbellen

o Reclame en prijsvraag

Spelregels verenigingen

 
 
 
 
 
 
 

Spelregels voor verenigingen 
 
 
Bij het aanmelden van deelnemende adressen horen spelregels. De procedure van 
aanmelden voor verenigingen wordt hieronder uitgelegd. 
 
Inschrijfformulier 

Met het inschrijfformulier kunnen nieuwe deelnemers worden aangemeld. Vul dit 
formulier volledig in en laat het tekenen door de bewoner van het pand. Het formulier 
gaat weer terug naar de vereniging. Er blijft dus geen kopie achter bij de nieuwe 
deelnemer. Deze krijgt een bevestiging per mail of per post toegezonden. 
 
Posteractie 

Als een deelnemer het formulier heeft ingevuld en getekend kunt u een poster geven die 
deze deelnemer tegen het raam kan plakken. Onder die deelnemers die een poster voor 
het raam hebben worden prijzen verloot. De prijzen bij deze actie worden binnenkort 
bekend gemaakt in de media. 
 
Invoeren op de site 

Door één contactpersoon van de vereniging worden de formulieren ingevoerd op de site 
van glashelder (bestel.glashelder.nl). Uiteraard wordt gevraagd om de adresgegevens, 
maar daarnaast kunt u ook de volgende velden invoeren: 

• Vereniging: De naam van de vereniging wordt vermeld om uw bijdrage van € 10,- 
veilig te stellen.  

• Mailadres: Het mailadres van de klant wordt onder andere gebruikt om de 
bevestiging van de aanmelding te sturen. Een kopie van het inschrijfformulier is 
dan niet nodig. Als iemand geen mailadres heeft, dan vult u het mailadres van 
BoekelNet in: info@boekelnet.nl . BoekelNet zal dan zorgen voor een schriftelijke 
bevestiging. 

 
Formulieren inleveren 
Wij verzoeken u de getekende en door uw vereniging op de site ingevoerde formulieren 
weer in te leveren op het postadres van BoekelNet, Sint Agathaplein 27-29, 5427 AA, 
Boekel. 
 
 
BoekelNet wenst u veel succes met geld verdienen voor uw vereniging. 



10 punten waarom mee te doen

• Handig in gebruik

• Motivatie vanuit BoekelNet

• Meegeven aan verenigingen

• even doornemen:

Waarom doe ik mee
1. Superieur netwerk

2. Unieke kans !

3. Goed basispakket

4. Locale diensten

5. Uitbreiding locale diensten

6. Vaste prijs garantie

7. Overstapservice met nummerbehoud

8. Installatieservice

9. Plaatselijke hulpavonden

10. Service lokaal



Waarom doe ik mee aan BoekelNet ? 
 
Wij willen graag dat u meedoet. Wij denken dat daar heel 
veel goede redenen voor zijn. De 10 belangrijkste redenen 
vinden wij: 
 
 
1. Superieur netwerk: BoekelNet werkt met een glasvezelnetwerk. Dat heeft een vrijwel 

onbeperkte snelheid en capaciteit. Schokkerige internet beelden zijn verleden tijd. Met 
onze aansluiting bent u klaar voor de toekomst. 

 
2. Een unieke kans: Als wij 50% deelname halen dan wordt de gehele gemeente 

aangesloten op het glasvezelnet. Dat is uniek in Nederland. Ook het buitengebied kan 
daardoor direct genieten van de voordelen van een glasvezelaansluiting. 

 
3. Het basispakket: Boekelnet biedt samen met Glashelder een uitstekend en compleet 

basispakket  voor de “standaard” diensten televisie, radio internet en telefoon.  Het 
pakket is compleet en goedkoop. De variabele kosten voor bellen leveren al snel een 
voordeel van € 5,-- per maand. 

 
4. Locale diensten: BoekelNet biedt vanaf de start de uitzendingen van de BLOK. Vanaf de 

start bieden we via glasvezel zorg op afstand. Er wordt een digitaal plein ingericht voor 
onderlinge uitwisseling van diensten.   

 
5. Uitbreiding locale diensten: Met de locale ondernemers en verenigingen wordt gewerkt 

aan een uitbouw van het  dienstenpakket.  Daarmee wordt BoekelNet een verbindend 
element in de gemeenschap. Wij denken aan diensten als een boodschappenservice, 
beeldbellen, maaltijdenservice, camerabewaking, de computerdokter enzovoort. 

 
6. Vaste prijs garantie: Met de aanbieder hebben wij een overeenkomst dat de prijs de 

eerste 5 jaren niet stijgt als we boven de 50% aansluitingen zitten.  Daarna mag de prijs 
maximaal met de prijsindex mee groeien. 

 
7. Overstapservice met nummerbehoud:  Zit je met een doorlopend contract, of misschien 

meerdere contracten? Wij zullen die voor u afsluiten. De einddatum mag gerust in de 
toekomst liggen. Pas op het moment dat uw oude contract afloopt start ons contract. Uw 
huidige telefoonnummer kunt u behouden. 

 
8. Installatieservice: De monteur die de aansluiting in uw meterkast maakt sluit ook direct de 

televisie aan, sluit een computer aan en kijkt of de telefoon weer werkt. Dit gebeurt door 
een locale ondernemer, Wim vd Broek. Alleen in afwijkende gevallen worden kosten 
berekend maar dat laten we u van tevoren weten. 

 
9. Plaatselijke hulpavonden: We gaan lokaal avonden organiseren waar we mensen 

uitleggen hoe instellingen moeten worden aangepast en hoe ze het maximale uit het 
pakket kunnen halen. 

 
10. Service:  Onze service kent drie stappen. Allereerst de standaard service van onze 

aanbieder Glashelder.  Krijgt u daar niet voldoende antwoord dan hebben we de service 
van onze locale installateur Wim van de Broek. Bent u dan nog niet voldoende geholpen 
dan kunt u terecht bij BoekelNet. Dichtbij! 

 
 

Het vervolg

• Verenigingen kunnen aan de slag

• 4 juni brief, folder en formulier in de bus 

• 6 en 14 juni info avonden

• Info over verloop actie via de site

• Mailcontact waar nodig

• Voor vakantie maken we de balans op

• Behoefte aan meer info ????



Vragen ?Vragen ?


