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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Rekam heeft het voornemen om de omgeving van Sluipwijk en het daaraan grenzende Reeuwijkse 
Plassengebied te voorzien van het veel gevraagde glasvezelnetwerk. Daarmee krijgt u toegang tot de 
nieuwste technologie op het gebied van televisie, internet en telefonie.

Rekam kijkt er naar uit om uw woning en de woningen in uw de directe omgeving te verbinden met het nog 
aan te leggen glasvezelnetwerk. De bijzondere eigenschappen van het gebied (uitgestrekt gebied met een 
beperkt aantal huishoudens) stellen ons voor de uitdaging om het glasvezelnetwerk kostenefficiënt te 
realiseren. Het aanleggen van een nieuw netwerk vereist daarom een flinke investering. Naast onze eigen 
investering doen wij een beroep op u om bij te dragen in de aanleg van de aansluiting.

Voor we kunnen overgaan tot het definitieve besluit om daadwerkelijk het netwerk aan te aanleggen in uw 
buurt, is een dekkingsgraad van minimaal 40% van het totaal aantal huishoudens binnen het 
planningsgebied benodigd. Hierbij nodigen wij u uit als bewoner om uw interesse kenbaar te maken en zich 
aan te melden voor een toekomstig abonnement op het aanstaande glasvezelnetwerk van Rekam. 

Wij kijken er naar uit om dit nieuwe glasvezelnetwerk zo snel mogelijk succesvol voor u uit te rollen, dus 
schrijft u zich vandaag nog in, en vertel het uw buren!

Voordelen van glasvezel
Het glasvezelnetwerk van Rekam is een open netwerk. Hierop mogen alle internetproviders hun 
diensten aanbieden (internet, tv, bellen) en een groot aantal doen dat ook al. Doordat deze providers 
met elkaar concurreren, krijgt u als consument altijd de scherpste prijs.

Met een aansluiting op het glasvezelnetwerk van Rekam heeft u tot ver in de toekomst een stabiele 
verbinding in huis, zonder haperingen of storing. Dat betekent supersnel internetten, haarscherp 
televisiekijken, ongestoord bellen en online gamen met dezelfde snelheid. Maar ook voor allerlei 
toepassingen in de toekomst is glasvezel een must. Denk eens aan de beveiliging van uw huis of zorg op 
afstand.

De kosten
Via het netwerk van Rekam kunt u diensten afnemen tegen relatief lage tarieven. Onderdeel van deze 
tariefstructuur is dat er wel éénmalige aanlegkosten betaald dienen te worden voor een aansluiting. Op 
langere termijn bent u echter goedkoper uit in vergelijking met andere netwerken. De aanlegkosten 
bedragen € 3.025,= (inclusief btw).
 



Aanmelden
U kunt zich aanmelden door bijgaand formulier vóór 31 januari 2021 ingevuld aan te leveren bij Rekam, bij 
voorkeur per mail naar info@rekam.nl. Ga daarna naar www.rekamverbindt.nl   en bekijk de mogelijkheden 
op uw adres. Kies uit de verschillende aanbieders het abonnement dat het beste bij uw situatie en 
budget past. En overstappen naar een andere provider is écht heel eenvoudig.
 
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of wilt meer informatie neem dan contact met ons op via 0182 - 585 585 of mail naar 
info@rekam.nl.

Met vriendelijke groet,

Rekam, administratie

http://www.rekamverbindt.nl/


 
                   Rekam

Aderpolderweg 13
2807 KL Gouda
Tel: 0182 – 585 585
Email: info@rekam.nl
www.rekamverbindt.nl

Aanmeldformulier Glasvezelaansluiting
Ondergetekende geeft opdracht voor de aanleg van een glasvezelaansluiting op zijn/haar adres

Naam:  ………………………………………..

Adres: …………………………………………………….

Postcode: ……………………………………………………..

Plaats: …………………………………………………………….

Telefoonnr: …………………………………………………….

Emailadres : …………………………………………………………….

Datum . . . . . . . . . Handtekening …………………………………………..

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

⃝ Ik ga akkoord met het in één keer voldoen van de aanlegkosten voor een bedrag van € 3.025,= (inclusief btw) in 
      en ontvang daarvoor een factuur van Rekam op het aangegeven adres.

⃝ lk maak nu nog geen gebruik van internet via het huidige kabeltelevisienetwerk van Rekam en zal via het aan 
      te leggen glasvezelnetwerk, binnen een jaar na aanleg, een abonnement afsluiten met minimaal  de dienst    
      internet.

Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier uiterlijk 31 januari 2021 ingevuld en ondertekend per email naar 
info@rekam.nl of  per  post  naar  Rekam,  Antwoordnummer  10476,  2800  WB  Gouda  te  sturen.  Een 
postzegel is niet nodig.
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