
 
 
 
 
 
 

 

Nog kans op glasvezel in ’s Gravenmoer, Den Hout, Oosteind en 
Raamsdonk,  
 
In Waspik is de aanleg inmiddels aangekondigd in `s Gravenmoer ,den Hout , Oosteind en Raamsdonk blijft het 
nog even spannend. Het benodigde aantal aanmeldingen is nog niet behaald. omdat het met de 
coronamaatregelen lastiger is geweest om alle inwoners persoonlijk te bereiken , krijgen de inwoners nog tot en 
met 17 maart 2021 de tijd om zich aan te melden zonder extra aansluitkosten  
 
Misschien twijfelt u nog ? probeer dan glasvezel één jaar, zodat u de voordelen kunt ondervinden en uw woning 
is voorbereid op de toekomst. U doet het dan ook voor uw buurtbewoners, De scholen en ondernemers in uw 
woonplaats! 
 
Wanneer 35% van de huishoudens in ’s Gravenmoer zich hierbij wil aansluiten, zal DELTA de glasvezel ook 
daadwerkelijk aanleggen. Nu biedt DELTA de kans om hier van te profiteren. Normaal kost dit u namelijk €650 
aan aansluitkosten. Het enige wat u moet doen om dit niet te hoeven betalen, is overstappen naar DELTA of 
Caiway als internet provider. Dit aanbod is eenmalig en aanmelden kan tot 17 maart 2021. Wanneer je hierna 
wil overstappen op glasvezel, zullen deze €650 aansluitkosten wel betaald moeten worden. Net als bij Ziggo, KPN 
en andere providers, kunt u gewoon zelf uw internet abonnement aanvullen met extra diensten zoals interactieve 
TV, Telefoon enzovoort.  
 
Maar DELTA doet dit niet alleen en steunt hierbij lokale verenigingen. Wanneer u zich aanmeld via 

Gymvereniging ONI, zal er voor elke aanmelding vanuit DELTA een eenmalige donatie van €50 
zijn aan gymvereniging ONI. En dat is niet het enige, want ook u krijgt hierdoor een eenmalige extra 

korting van €25. 
 
Aanmelden kan via de volgende links:  
 

- Via provider Caiway: http://aklam.io/oqoI1o 

-  
 

- Via Provider DELTA: http://aklam.io/eXgG68 

-  



 
Hieronder nog even de voordelen op een rij waarom u zich aan moet melden via gymvereniging ONI: 

- Een stabiele en snelle internetverbinding 
- Een internet pakket op maat 
- Geen €650 aansluitkosten 
- Sponsoring via DELTA aan gymvereniging ONI van €50 
- Eenmalig extra korting van €25 
-  

Alle informatie is ook te vinden op de website van DELTA(https://www.deltafibernetwerk.nl/). 
 
De glasvezelcampagne is verlengd en loopt tot 17 maart en zorgt ervoor dat u ook de komende jaren van stabiel 
en snel internet kan genieten. En als kers op de taart, zorgt u er ook nog eens voor dat Gymvereniging ONI 
een sponsoring van DELTA of CAiway ontvangt terwijl u er ook nog eens €25 voordeel uithaalt. Een kans die u 
wat ons betreft niet kan én mag laten schieten! 
 
Let wel gebruik de Link op de site of van deze brief! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

Gymvereniging ONI 
www.oni-gym.nl 
 
 


