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Glasvezel + Hazenkamp = Glazenkamp

Hazenkamp richt zich op de toekomst met glasvezel
Supersnel en zeer betrouwbaar internet, telefonie én televisie via één glasvezelaansluiting. Blijvend
invloed hebben op prijs en kwaliteit én onafhankelijk zijn van de bestaande kabelexploitanten. Dat kan
met het geweldige netwerk voor en door bewoners van de Hazenkamp: Glazenkamp. Als op 31 maart
2008 ten minste 40% van de bewoners deelneemt, laat Stichting Glazenkamp in de hele wijk een glasvezelnetwerk aanleggen dat tien tot honderd keer sneller is dan kabel of ADSL. Ons netwerk is berekend
op alle toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internetverkeer, telefonie, digitale televisie,

bellen, tv-kijken, internetten

video en gamen. Ook thuiswerken en gezondheidszorg aan huis via internet krijgen alle kans. En: het
gezamenlijk optreden als buurtbewoners levert méér op voor hetzelfde geld. Niet alleen nu, maar
blijvend. Die kans krijgen we maar één keer.

Eigen baas op de Glazenkamp snelweg
Stichting Glazenkamp is opgericht door bewoners van de

Stichting Glazenkamp

voor de hele wijk een glasvezelnetwerk realiseren met een band-

bewoners van de Hazenkamp die aan de wieg hebben gestaan

Hazenkamp, Park Heijendaal en een deel van St. Anna. We willen
breedte van tenminste 100 Mb/s. Uniek in Nederland is dat we

zélf de dienst uitmaken op het netwerk en niet afhankelijk zijn

van kabels of telefoonlijnen en van hun exploitanten. Ook uniek
is de hulp van vrijwilligers van Glazenkamp aan gebruikers van

het netwerk. De tarieven van ons netwerk zijn concurrerend met
die van een standaard breedbandinternetabonnement.
Zelf de regie

Ons netwerk staat volledig open voor alle diensten die de markt
aanbiedt. We houden zelf de regie over het netwerk via meer-

jarige contracten . Deze opzet van Glazenkamp garandeert dat
niemand vanuit de markt een monopolie krijgt binnen ons

netwerk en diensten kan afschermen of tarieven willekeurig

kan verhogen. We zijn gestart met een demonstratiefase en die

heeft bewezen wat glasvezel waard is. Drieëntwintig deelnemers
genieten al meer dan een jaar van een zeer snel en uiterst stabiel
glasvezelnetwerk.

Glazenkamp: 3 plus 1
Eén aansluiting voor internet, tv en telefonie:

1

Internet

2

Telefonie

Stichting Glazenkamp is eind 2005 opgericht door enthousiaste
van het internet in Nederland. Het beleid van Glazenkamp wordt
gemaakt door de deelnemers en uitgevoerd door het bestuur.
Iedereen die zich aansluit wordt deelnemer in Glazenkamp.
Overeenkomsten met providers

Voor de aanleg en het beheer van het kale glasvezelnetwerk

(de draden en de apparatuur) gaat Glazenkamp langdurende

ring van internet en televisie over dit netwerk krijgt XMS een

exclusieve vergunning voor een periode van twee jaar. Daarna
is er op het netwerk vrije competitie tussen alle dienstenaan-

bieders die aan de minimumeisen van Glazenkamp voldoen. Als

groep gaan we dus meerjarige contracten aan, als individu bindt
u zich slechts voor een jaar. In deze krant biedt XMS u een aantal
abonnementen aan.

Wethouder enthousiast over Glazenkamp
Wethouder Peter Lucassen : “Als verantwoordelijk wethouder voor de economische ontwikkeling van Nijmegen vind ik Glazenkamp een fantastisch initiatief. Het laat zien waar een
woonwijk in onze stad toe in staat is op het gebied van samenwerking, innovatie en zelf-

redzaamheid. Als gemeente staan we zeer positief tegenover dit initiatief, omdat de gekozen aanpak als die succesvol blijkt te zijn de basis zou kunnen vormen voor de uitrol van
een glasvezelnetwerk in andere wijken van de stad.”

Alles over glasvezel in de Hazenkamp leest u in deze krant

•	Goedkoop bellen naar binnen- en buitenland
• Behoud van eigen telefoonnummer

3

Televisie

!

Glazenkamp is van ons

overeenkomsten aan met de Reggefiber-groep die hiermee in

Nederland al de nodige ervaring heeft opgedaan. Voor de leve-

• Up- en downloaden met 100 Mb/s
•	Veel internetservices waaronder 5 e-mailadressen

• Meer zenders dan een standaardpakket
• 40 tv-kanalen en 30 radiokanalen

• Eigen regie, geen monopolie van providers
•	Grip op netwerk en tarieven voor
tientallen jaren
• Onderlinge hulp bij installatie en gebruik

Aanbiedingen van XMS

• 100Mb/s internet + telefonie + radio/tv
•	De eerste zes maanden voor € 19,95 per maand,
daarna € 52,95 per maand
•	Of alleen 100 Mb/s internet: zes maanden gratis en
daarna € 34,95 per maand

Bewoners aan het woord
Bob Hemmer (Hertstraat 29)
“We gebruiken de internetvoorziening van Glazenkamp nu al anderhalf jaar en ik moet zeggen: dit bevalt ons
prima :0). Aangezien mijn broer en ik veel down- en uploaden, valt deze internetverbinding zeker bij ons in

de smaak. Zo heb je bijvoorbeeld een film van gemiddelde/goede kwaliteit binnen een half uur gedownload.
Ook online gamen gaat feilloos, we hebben nooit last gehad van vertragingen en als wij host zijn van een

game, zit deze bij wijze van spreken in een fractie van een seconde vol met buitenlandse en/of binnenlandse
gamers, omdat onze verbinding hoog aanbevolen staat qua snelheid. We houden zo nu en dan ook een LANparty. Dat wil zeggen dat mijn vrienden en ik een aantal pc’s en gameconsoles aansluiten op de internetver-

binding van Glazenkamp en dan samen tegen anderen een spel spelen. Zelfs als we met acht mensen spelen,
merk je geen vertraging.”

Marja Quik (Hertstraat 39)
“Wij zijn niet zulke grote gebruikers. Onze kinderen zijn al lang het huis uit en we zouden nog wel een tijdje

vooruit hebben gekund met de kabelaansluiting die we hadden. Maar het initiatief sprak ons aan: als wijkbewoners samen met elkaar iets tot stand brengen en daarmee de machtspositie van de grote providers door-

breken. Daarom hebben we ons opgegeven als deelnemer aan de demofase. Dat het gewerkt heeft blijkt nu
al. UPC biedt op dit moment een speciaal tarief aan mensen in de Hazenkamp als reactie op de opstart van
Glazenkamp. Dat hebben we in elk geval bereikt. Wat ik voor mezelf het prettigste vind aan Glazenkamp is

de stabiliteit van de aansluiting. Hij doet het gewoon altijd. En we hebben na 7 jaar toch maar een nieuwe PC
gekocht, omdat de oude wel erg traag bleek. Nu we zo’n supersnel internet hebben, willen we de voordelen
van onze Glazenkampaansluiting, zoals snel foto’s en films downloaden, ook voluit kunnen benutten. En ik
wil niet meer terug naar de kabel.”

Bart Boll (Hazenkampseweg 28)
“Ik woon nog maar kort in de wijk maar toen ik naar mijn huidige woning op zoek was en hoorde dat die al

voorbereid was om deel te nemen in Glazenkamp, vond ik dat een duidelijke pré. Ik werk als arts in het CWZ

en maak veel gebruik van de aansluiting. Ik kan in mijn studeerkamer thuis met een handomdraai beschikken
over röntgenfoto’s en ander diagnostisch beeldmateriaal en een bijkomend voordeel is dat ik via de universiteit wereldwijd gebruik kan maken van wetenschappelijke tijdschriften en toegang heb tot wetenschap-

pelijke bibliotheken. Mijn beide zoons kunnen zich een leven zonder snel internet al niet meer voorstellen en

ons gezin hoopt van harte dat Glazenkamp een structurele voorziening zal worden voor de hele wijk. Dat is in
het belang van elke wijkbewoner.”

De oprichters van Glazenkamp
Jean Popma (Wezenlaan 117)

“Ik werk bij de Radboud Universiteit en heb mede aan de wieg gestaan van het ontsluiten van alle studentenflats met hoge snel-

heid internet (eerst 10, later 100 Mb/s upload en download). Dat was zo’n mooie voorziening dat ik mij afvroeg of zoiets niet ook voor
mezelf thuis en voor mijn buurtgenoten weggelegd zou zijn. Zo is het idee van Glazenkamp geboren en ik heb het genoegen gehad

al van meet af aan bij het initiatief betrokken te zijn. Het geeft een grote voldoening dat we al zover zijn gekomen, dwars tegen alle
gevestigde belangen in. In mijn gezin hoeft niemand meer jaloers te zijn op de studenten in hun flats, want ik heb alles zo in huis

ingericht dat ieder overal met hoge capaciteit bij kan, via de draad of draadloos naar keuze. Verder laat ik mijn telefoongesprekken nu
geheel via het internet lopen en dat voor veel lagere kosten dan voorheen. Thuiswerken kent geen verschil in voorzieningen meer ten

opzichte van mijn werkplek bij de universiteit. Ik maak veel gebruik van de mogelijkheden van muziek- en videotoepassingen over het
internet. Ook zijn er vanuit mijn huis lessen voor leerlingen van het Montessoricollege verzorgd via een videoverbinding. Omdat het

belangrijk is om steeds vooruit te kijken, zijn nu de voorbereidingen ingezet dat ik over de glasvezels van het Glazenkamp demonstratienetwerk met een capaciteit van 1 Gbit/s (dat is tien keer zo snel als de standaardaansluiting) naar de universiteit kan komen. Dit is
vooral bedoeld om aan te tonen dat een glasvezelnetwerk zoals dat in onze wijk wordt aangelegd op relatief eenvoudige wijze fors
opgewaardeerd kan worden in capaciteit. Omdat het netwerk tientallen jaren mee moet gaan is dat ook nodig. Bedenk maar eens

met welke snelheden je nog maar enkele jaren geleden werkte vergeleken met de huidige snelheid. Kabel- en ADSL-netwerken zullen
die voortgaande ontwikkeling niet bij kunnen houden.”

Boudewijn Nederkoorn (Hazenkampseweg 26)

“Ik heb twintig jaar leiding mogen geven aan SURFnet, het landelijke netwerk voor research en hoger onderwijs. De Nederlandse

universiteiten en hogescholen hebben hierin vanaf het begin samengewerkt en daar plukken ze nu de vruchten van. Ook op regio-

naal en internationaal niveau heb ik ervaren hoeveel je met samenwerking kunt bereiken. En hoe superieur glasvezeltechniek is ten

opzichte van tv-kabel en telefoonlijn. Dat probeer ik nu ook samen met andere bewoners in onze wijk uit te dragen in de vorm van het
Glazenkamp-initiatief. We hoeven niet alleen consumenten te zijn die geheel afhankelijk zijn van de provider die toevallig eigenaar

is van de kabel die naar je huis loopt. We kunnen ook zelfbewuste burgers zijn die samen een vuist weten te maken. De praktijk wijst
al uit hoeveel je daarmee kan bereiken. We willen als wijkbewoner baas zijn in onze eigen glasvezelbuis. En alle leveranciers mogen
daarover hun diensten aanbieden in onderlinge concurrentie onder voor elk gelijke voorwaarden.”



Glasvezel ... waarom?
Wat is glasvezel?

Glasvezel ontstaat als je glas versmelt en uitrekt tot draden met de dikte van minder

dan een haar. Dat levert hoogwaardige glasvezels op die razendsnel signalen kunnen
vervoeren via lichtpulsen. Dat maakt glasvezel tientallen keren sneller dan de kope-

ren draden waar kabel en ADSL mee werken. 100 Megabit per seconde is voor glasvezel geen enkel probleem. De Radboud Universiteit stuurt over één enkel glasvezel-

paar al signalen die nog eens honderd keer sneller gaan. En de grenzen zijn nog lang
niet bereikt.

Extra bandbreedte nodig

VOORDELEN GLASVEZEL BOVEN ADSL/Kabelinternet
•	Versturen (uploaden) van bestanden even snel als binnenhalen (downloaden): beide
100Mb/s
• Capaciteit bijna onbeperkt uit te breiden in de toekomst
• Betere beeldkwaliteit
• Grote betrouwbaarheid
• Volledig open en voorbereid op nieuwe toepassingen

Ooit zijn we begonnen met e-mail en downloaden. Nu kunnen we digitale video

bekijken, bellen via internet, telebankieren, gamen, foto’s en zelfgemaakte video’s
versturen, webcams online zetten en videochatten. Het dataverkeer in onze

maatschappij wordt steeds veeleisender. Dat vraagt om een nieuw communicatie

Meerwaarde voor de hele wijk

Breedbandglasvezel biedt daarvoor de beste, snelste en veiligste oplossing. De

alle 2.900 woningen in de wijk uiteindelijk op kunnen worden aangesloten. Iedereen

netwerk, waarmee steeds meer diensten elektronisch kunnen worden aangeboden.
capaciteit kan bijna onbeperkt vergroot worden en dat maakt glasvezel voor tientallen jaren toekomstvast. Straks kunnen we zelfs de huisarts en specialist online

raadplegen. Of evenementen en kerkdiensten uit de wijk thuis op ons scherm volgen.
Glasvezel is er klaar voor.

Glasvezel is betrouwbaar en geschikt voor alle diensten

Glasvezel is niet nieuw in Nijmegen. De universiteit, de middelbare scholen en de

ziekenhuizen zijn al lang aangesloten op een glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben

ook de woningen van woningbouwvereniging Portaal glasvezel. Wat nog ontbreekt

Als nu 40% van de bewoners meedoet, wordt een glasvezelnetwerk aangelegd waar
die wil, is dan bereikbaar. We zullen voorbereid zijn op alle nieuwe toepassingen op

het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en telewerken waar we als wijk gebruik
van kunnen maken. Het Glazenkampproject biedt zo een basis voor nieuwe wijk

activiteiten. Daarnaast maakt de snelle glasvezelverbinding onze huizen aantrekke-

lijk voor mensen van alle leeftijden. Voor jongeren kan het internet nooit snel genoeg
zijn. Werkenden kunnen thuis inloggen op hun werkplek en dus vaker de auto laten

staan. Ouderen kunnen door nieuwe toepassingen in de zorg langer in hun huis blijven wonen. Met een glasvezelaansluiting stijgt dus de verkoopwaarde van uw huis.

zijn verbindingen naar de andere huizen in de stad. In juni 2006 heeft Stichting

Glazenkamp 23 huizen in de Hazenkamp gekoppeld aan een glasvezelnetwerk. Zo

startte ons proefproject en tot nu toe draait het vlekkeloos. De beloofde snelheid van
100 Mb/s wordt helemaal waargemaakt.

Via een dunne buis komen twee glasvezeldraden uw huis binnen. Over de ene wordt
internet aangeboden en via internet gaat de telefoniedienst. De televisiesignalen

worden in hoge kwaliteit (digitaal) over de tweede glasvezel tot in uw huis afgele-

verd. Daar worden ze omgezet in analoge signalen die bruikbaar zijn voor alle televisietoestellen. We verwachten dat in de toekomst ook televisie over het internet
wordt afgeleverd, net als bij telefonie nu al het geval is.

Meerwaarde voor minder geld

Als u de huidige kosten van uw vaste telefoon, televisie en internet optelt, komt u
ergens tussen de 50 en 60 euro per maand uit. Soms wat minder, maar vaker wat

meer. Uw internetsnelheid is altijd veel lager dan 100 Mb/s. Als u zich inschrijft voor

internet, telefoon en televisie van XMS, (eerste zes maanden € 19,95 en daarna € 52,95
per maand), dan hebt u geen abonnementen meer nodig van andere leveranciers.

Dat is voor u waarschijnlijk het makkelijkst en het voordeligst. Wilt u alleen 100Mb/s
internet, dan is dat de eerste zes maanden gratis en daarna € 34,95 per maand. Ter

vergelijking: zelfs de snelste kabel- en ADSL-internetabonnementen gaan niet verder

dan 20 Mb/s om te downloaden en hooguit 2 Mb/s om te uploaden. Op de voorlopige
aanmeldingskaart staan alle te kiezen combinaties.

Hazenkamp in 4 stappen
over op glasvezel

Tot 31 maart 2008 kunt u met de antwoordkaart op de achterzijde van deze
krant aangeven of u mee wilt doen en deelnemer wilt worden in Glazenkamp.
Een definitief besluit hoeft u daarvoor nog niet te nemen. Na afloop van de
aanmeldingsperiode krijgt iedereen die zich heeft opgegeven een brief met
het resultaat. Dan hebt u nog twee weken de gelegenheid om eventueel uw
machtiging in te trekken.

1
2
3
4

Stap 1 voorlopige aanmelding
januari t/m maart 2008

Stap 2 bekendmaking resultaat en twee
weken bedenktijd		
begin april tot half april

Stap 3 aanleg glasvezelnetwerk
mei 2008 tot eind 2008

Stap 4 genieten van glasvezel

U kunt deze kaart in de bus doen bij
een van de volgende adressen:
Hazenkampseweg 30
Hertstraat 31
Wezenlaan 117
Neushoornstraat 7
Albert Schweitzerlaan 37
Vossenlaan 64
Alligatorstraat 6

vanaf begin 2009



Overstappen?
Voor veel mensen een enorm gedoe. Oude con-

onze website en als u er niet uit komt, helpen de

ren en daarna alles weer aan de praat krijgen.

zijn, dan is het bestuur van Glazenkamp aan

tracten opzeggen, nieuwe apparatuur installeMaar Glazenkamp helpt u daarbij.

vrijwilligers u. Mocht er een collectief probleem
zet. Een en ander wordt in de loop van 2008 in
detail uitgewerkt.

Aanleg en overstap

Om de glasvezelkabel tot in uw huis te bren-

Uitgesteld aansluiten

onder uw tuin door naar uw huis geboord. Zo

in gebruik worden genomen. Als u voorziet dat

gen, wordt een dunne buis vanaf het trottoir
worden planten en sierbestrating gespaard.
Etagewoningen en appartementen krijgen

ieder hun eigen glasvezelaansluiting. In uw huis
wordt een kastje gemonteerd. Zodra de mon-

teur heeft vastgesteld dat de aansluiting werkt,
kunt u zelf internet, telefonie en tv aansluiten.

XMS begeleidt vervolgens de overstap met een
handleiding, een website en een gratis help-

desk. Glazenkamp biedt op een aantal niveaus
ondersteuning. Er staat extra informatie op

Naar verwachting zal begin 2009 het netwerk

u begin 2009 nog lang lopende verplichtingen
hebt bij bestaande providers kunt u op de ant-

Glazenkamp komt verder
dan de helpdesk
“Ik loop vast met de helpdesk van de provider

stap naar het glasvezelnetwerk, om de com-

meekijkt.” Dat kan. Glazenkamp wil als wijk-

om activiteiten voor senioren te ontplooien.

en wil graag dat iemand van Glazenkamp

project meer bereiken dan iedere bewoner
alleen zou kunnen. Ondersteuning vanuit

Glazenkamp is wezenlijk voor onze aanpak.

woordkaart aangeven dat u uitstel van inge-

Onderlinge ondersteuning

kunnen uw oude contracten aansluiten op uw

of diensten gaan als eerste via de helpdesk

bruikneming wilt (maximaal een half jaar). Zo

nieuwe contract. Kijk op de website voor voor-

beeldbrieven om uw huidige abonnementen op
te zeggen. Het is aan te raden pas op te zeggen
nadat de aansluiting van uw woning gereed is.

Contacten over problemen met aansluiting
van de provider. Als aanvulling daarop is er

de ondersteuningsdienst van Glazenkamp.

Ja, ik wil meedoen met Glazenkamp.

Daarvoor kies ik uit de onderstaande abonnementen van XMS. Ik krijg begin april 2008 bericht of
er voldoende aanmeldingen zijn. Daarna krijg ik nog twee weken bedenktijd voor een definitief
besluit. De abonnementen van XMS kennen een contractduur van twaalf maanden.
	100Mb/s internet, radio&televisie en telefonie.

De eerste zes maanden € 19,95 per maand, daarna € 52,95 per maand.

100Mb/s internet en radio&televisie.

De eerste zes maanden € 19,95 per maand, daarna € 45,95 per maand.

100Mb/s internet en telefonie.

De eerste zes maanden € 19,95 per maand, daarna € 39,95 per maand.

Ambassadeurs vertegenwoordigen een deel
van de wijk. Ze helpen u de komende drie

maanden om een gefundeerde keus te maken
en beantwoorden daarbij graag uw vragen
over Glazenkamp. Hun namen en adressen
staan op de website www.glazenkamp.nl.

Er zijn al zo’n honderd ambassadeurs, dus er
woont er zeker een bij u in de buurt.

Vrijwilligers helpen u persoonlijk verder als

Glazenkamphuis en XMS Huis

dus niet langer alleen als u een onopgelost

ste 40% van de bewoners wil meedoen

u er met de provider niet uitkomt en u staat
probleem hebt.

Voorlopige aanmelding

municatie over Glazenkamp te verzorgen en

Vrijwilligers en ambassadeurs

Glazenkamp dient geen financiële belangen.

Alle medewerkers aan Glazenkamp – bestuur,
ambassadeurs, ondersteuners – leveren hun

bijdrage op vrijwillige basis. Ons doel is dat u
een fantastisch open glasvezelnetwerk krijgt
en we willen daarbij onderlinge hulp bevorderen. Daarom werken we met vrijwilligers

en ambassadeurs. Vrijwilligers werken samen
in zogenaamde task forces. Er zijn al task

forces om deelnemers te helpen bij de over-

Op 31 maart 2008 zal blijken of ten minaan dit intitiatief. Tot die tijd is er een

speciaal Glazenkamphuis ingericht op de

Hazenkampseweg 26. Daar kunt u terecht
om het demonstratienetwerk in bedrijf te

zien. Op onze website www.glazenkamp.nl

of via een ambassadeur kunt u zich melden
voor een voorlichtings- en demonstratiebij-

eenkomst. U kunt voor meer informatie ook
spontaan binnenlopen bij het XMS-Huis,

Bloemerstraat 86 (vlakbij Plein 44). Het is

open op donderdag van 12.00 tot 21.00 uur en

op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

100 Mb/s internet.

Aansluitkosten

radio&televisie en telefonie.

aansluitkosten zijn daarom afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich nu opgeeft. Bij

De eerste zes maanden gratis en daarna € 34,95 per maand.
De eerste zes maanden € 17,95 per maand, daarna € 27,95 per maand.

aanvullende telefoniedienst

	Voor € 7,- per maand onbeperkt bellen naar alle vaste nummers binnen Nederland
(excl. 0900-nummers).

uitgesteld aansluiten

	Ik heb nog lopende verplichtingen en wil daarom gebruik maken van uitgesteld aansluiten.
Binnen zes maanden na oplevering van de apparatuur in mijn woning gaat het door mij

Hoe meer woningen er meedoen, hoe lager de aansluitkosten per woning. De eenmalige

40% deelname (1.160 woningen) is de aansluitbijdrage € 100. Dit bedrag gaat stapsgewijs

omlaag bij een hogere deelname. Bij een deelname van 70% is geen aansluitbijdrage meer
verschuldigd.

Mocht u pas later een aansluiting op het Glasvezelnetwerk willen hebben, dan moeten daar
extra werkzaamheden voor worden uitgevoerd en betaalt u € 225.

gekozen abonnement in.

x Aansluitbijdrage

	Mijn woning valt binnen het bereik van Glazenkamp. Ik betaal een eenmalige aansluitbijdrage
van maximaal € 100,- afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

m/v		

Website Glazenkamp

Op www.Glazenkamp.nl vindt u meer informatie over :

Achternaam:					
Voorletter(s):			

MEER INFORMATIE

Tussenvoegsel(s):

Adres:						

Postcode:

Woonplaats: Nijmegen 				

Bank/gironummer:			

E-mail:						
Datum:

Handtekening:
Door ondertekening van dit formulier machtig ik XMS om de maandelijkse abonnementskosten d.m.v. automatische incasso af
te schrijven van mijn rekening. Ik verklaar hierbij gerechtigd te zijn om een overeenkomst aan te gaan met XMS en machtig het
bestuur van Stichting Glazenkamp om mij aan te melden bij XMS en mij in te schrijven als deelnemer in Stichting Glazenkamp.

- de diensten (waaronder de tv-kanalen) en de tarieven;
- de demonstraties in het Glazenkamphuis;

- veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Ambassadeurs Glazenkamp

Op de sticker op de voorkant van deze krant staan de naam en het adres van de ambassadeur
die deze krant bij u heeft bezorgd. Kijk op de website voor de namen en adressen van alle
mensen bij wie u met vragen over Glazenkamp terecht kunt.

E-mail Glazenkamp

Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar info@glazenkamp.nl

Tevens ga ik akkoord met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Ik heb het recht deze machtiging in te trekken tot
twee weken nadat ik schriftelijk bericht heb ontvangen van Glazenkamp over het aantal aanmeldingen.
Kijk voor de algemene voorwaarden op www.glazenkamp.nl/voorwaarden en www.xms.nl/voorwaarden.
Dit formulier kunt u in de bus doen van een van de adressen aan de andere kant van dit formulier.

Colofon oplage 6.000 opdracht Glazenkamp / XMS redactie Taskforce Communicatie Glazenkamp en

.

Einder communicatie vormgeving Einder communicatie en Ontwerpbureau Voltage fotografie Xavier Teerling
drukwerk Drukmotief verspreiding Glazenkamp


