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Op dit moment zijn wij bezig een collectief glasvezel netwerk van de grond te krijgen in 
Barendrecht. Dit moet resulteren in betaalbare aansluit- en abonnementskosten. In de bijlage 
ziet u dat het nu zelfs mogelijk is zonder aansluitkosten te laten aanleggen. Deze kosten 
zitten volledig in het abonnement. De abonnementen zijn substantieel voordeliger dan wat 
men momenteel gewend is voor glasvezel te betalen. 

 
Fase I 
De graafwerkzaamheden zijn op 22 juni gestart voor het Velo 
bedrijventerrein aan de Achterzeedijk. Geplande oplevering is 1 
augustus voor 65 aansluitingen. 
 
Voor de aanleg en realisatie laag 1 (het glasvezel) is Velo de 
opdrachtgever. Huurders sluiten een contract af bij Teleplaza 
volgens bijlage TeleplazaBTVelo voor laag 2 (de belichting) en 
laag 3 (de diensten).  
 
 
 
 

Aansluitende fases: 
II Bijdorp en Vaanpark 4 start van graafwerkzaamheden 1 september  
III   Vaanpark 2 en 3  start van graafwerkzaamheden 1 oktober 
IV Vaanpark 1 en Kilweg  start van graafwerkzaamheden 1 november 
 
De fase II tot IV zijn afhankelijk van voldoende deelnemers. 
Per fase hebben wij slechts 10 deelnemers nodig om de aannemer te laten starten. 
In de bijlage Brightfiber staat e.e.a. helder omschreven. Bij vragen zijn wij graag bereid een 
vrijblijvend advies te geven. 
 
Deelnemers betalen voor het aanleggen een initieel bedrag van € 500 en een maandelijks 
abonnementsbedrag voor laag 1 en 2 aan Brightfiber. Teleplaza bieden wij hier aan als de 
one-stop-shop leverancier voor laag 3 (de diensten) op het open netwerk. Deze diensten 
kunnen worden afgesloten met formulier TeleplazaBarendrecht. 
 
Over Cultissima 
Cultissima is gespecialiseerd in Business Development. Naast internationale high-tech 
projecten in de GCC ligt de focus op het verglazen van Nederlandse bedrijventerreinen en 
het implementeren van laag 3 diensten tot en met domotica en telemedicine.  

http://www.cultissima.com/TeleplazaBTVelo.pdf
http://www.cultissima.com/FiberNetBarendrecht.pdf
http://www.cultissima.com/TeleplazaBarendrecht.pdf

