
 

Veel gestelde vragen over aanleg glasvezel door KPN in wijken Venray  

Enige tijd geleden ontving u van ons een nieuwsbrief met het nieuws dat niet GlaswebVenray, 

maar KPN glasvezel gaat aanleggen in de wijken van Venray. Dat gebeurt medio 2023/2024. Ook in 

de media heeft u hierover wellicht het een en ander gelezen. Ons bereikte via de wijkraden en via 

de mail dat over deze ontwikkeling vragen zijn. In deze nieuwsbrief beantwoorden we de meest 

gestelde vragen.  

Waarom rolt KPN en niet GlaswebVenray glasvezel uit in de wijken van Venray? 

Dat heeft de diverse redenen. Ten eerste haalden we niet in alle wijken van Venray het vereiste 

aanmeldpercentage van 30%. Ten tweede stegen door marktontwikkelingen de investeringskosten 

voor de aanleg van glasvezel 20 tot 30% ten opzichte van begin 2019. Dit betekent dat de aanlegprijs 

per woonaansluiting aanzienlijk hoger is geworden. Hierdoor eisen financiers op voorhand een nog 

hoger aanmeldpercentage dan 30%. In de wijken Brabander en Vlakwater hadden we het vereiste 

aanmeldpercentage van 30% wel gehaald, maar dat was dus niet meer voldoende. Het was voor 

GlaswebVenray economisch niet meer verantwoord om zelf glasvezel in de wijken van Venray aan te 

leggen.  

Ben ik verplicht om straks een abonnement af te nemen bij KPN? 

Nee, dat bent u zeker niet verplicht. U hoeft geen abonnement op glasvezel af te nemen. Niet bij KPN 

en ook niet bij een eventuele andere provider. Wel bevelen wij u aan om de glasvezel te laten 

afmonteren bij u achter de voordeur. Zo bent u altijd op de toekomst voorbereid en hoeft u geen 

extra kosten te maken als u later alsnog een glasvezelaansluiting wilt. Hiervoor is het belangrijk dat u 

bij de uitrol medio 2023/2024 reageert op de schouwbrief van de aannemer en vervolgens op de 

HAS-ploeg (= Huis Aan Sluiting) om de glasvezel in uw pand te laten aansluiten. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden. 

Als ik een abonnement heb aangevraagd bij een provider van GlaswebVenray door middel van een 

intentieverklaring, moet ik dit abonnement dan opzeggen?  

Nee, dat hoeft op dit moment nog niet. In de loop van dit jaar komt hierover meer duidelijkheid als  

bekend is of en welke providers ook in de wijken van Venray diensten gaan leveren op het 

glasvezelnetwerk van KPN. U krijgt hierover automatisch bericht van de provider.  

Kan ik nog overstappen naar een ander abonnement? 
Op dit moment zijn de huidige providers van GlaswebVenray aan het bekijken of levering van hun 
diensten via KPN glasvezel in de wijken en op bedrijventerreinen van Venray mogelijk is. Aangezien 
de uitrol medio 2023/2024 gaat plaatsvinden en uw adres pas daarna kan worden aangesloten, is ons 
advies hiermee vooralsnog te wachten. Als hierover meer bekend is, zal uw betreffende provider u 
hierover informeren.  



 

Meer vragen? 

Wij hopen u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u op dit 

moment toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw provider. Hou ook de berichtgeving 

op onze website www.glaswebvenray.nu in de gaten. Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in 

GlaswebVenray heeft gesteld. 
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Wilt u de manier wijzigen waarop u deze e-mails ontvangt? 

U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief. 

 

Bezoek onze website: 

www.glaswebvenray.nu 
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