
Tariefvergelijking glasvezelproviders in Glazenkamp

Stichting Glazenkamp heeft een vergelijking gemaakt van de tarieven van verschillende dienstenpakketten bij een aantal glasvezelproviders.

De vergelijking is gemaakt op basis van wat de providers begin oktober 2018 op hun websites hebben gepubliceerd. De vergelijking is alleen van toepassing op nieuwe abonnementen. 

Glazenkamp heeft de gegevens met zorg verzameld, maar kan niet instaan voor de correctheid van de gegevens en de correcte interpretatie van de websites. Bij gebrek 

aan informatie daarover kan Glazenkamp ook geen vergelijkend oordeel geven over de kwaliteit van de geleverde diensten. De samenstelling van de pakketten verschilt verder in de details. 

Voor een zorgvuldige keuze van een provider is het daarom nodig de websites zelf te bestuderen.

De gepresenteerde vergelijking dient om Glazenkamp-deelnemers een globaal beeld te geven van de pakketten en tarieven die providers op het Glazenkamp netwerk bieden.

Tariefvergelijking glasvezelproviders in het Glazenkamp-gebied

Provider

Internet 

snelheid 

Mb 

down/up

 Prijs 

internet, 

rtv en 

bellen (per 

mnd)

Aantal 

interactieve 

tv 

ontvangers 

incl.

Extra 

ontvanger 

(per 

maand)

Aantal tv 

zenders

Waarvan 

HD

Gratis 

terugkijken

Opnemen  

(per 

maand)

Begin 

gemist

Tv-app: 

aantal 

zenders

Totaal prijs internet + tv  

+ bellen + 2 tv 

ontvangers + opnemen

Onbeperkt 

bellen: vast, 

mobiel, 

buitenland 

(per mnd)

Minderkosten 

zonder bellen 

(per mnd)

Telfort 100/100 € 52,50 1 € 5,00 40 28 7 dagen € 5,00 ja 34 € 62,50 € 15,00 -€ 2,50

KPN 100/100 € 67,50 2 € 5,00 65 40 7 dagen inclusief ja 51 € 67,50 € 16,50 -€ 1,00

XS4ALL 100/100 € 71,00 2 € 5,00 60 34 7 dagen inclusief ja 50 € 71,00 € 22,50 -€ 5,00

T-mobile 100/100 € 53,50 1 € 5,00 60 39 10 dagen € 5,00 ja 29 € 63,50
€15 (excl. 

buitenland)
€ 0,00

Fiber 100/100 € 65,00 1 € 5,00 74 ? 10 dagen inclusief ja ? € 70,00 ? € 0,00

Telfort 50/50 * € 45,00 1 € 5,00 40 28 7 dagen € 5,00 nee 34 € 55,00 € 15,00 -€ 2,50

KPN 50/50 * € 52,50 1 € 5,00 60 33 7 dagen nee nee 51 nvt € 16,50 -€ 1,00

* de website geeft aan 50/5 maar de aanname is dat in glasvezelgebied dit 50/50 betekent

Scroll door naar volgblad



Korting voor 

nieuwe klant

 @glazenkamp.net 

adres behouden

Wifi 

versterker 

(indien 

nodig)

Combi met mobiel abonnement

Telfort 100 totaal € 45 ja € 50,00 € 5 korting  + dubbele data, OF Fox eredivisie + dubbele data, OF Pluspakket + dubbele data

KPN 100 totaal 67,50 nee € 49,00 € 5 korting + Fox eredivisie + dubbele data en belminuten 

XS4ALL 100

totaal € 118,50 

+ beveiligings 

pakket 

nee gratis
€ 5 korting + Fox eredivisie + dubbele data en belminuten

T-Mobile 100
totaal € 120 

+Fox Eredivisie
nee gratis € 3,50 korting op internet snelheid + € 7,50 tegoed voor extra tv pakket +e xtra mobiele tel. Data, evt 

korting mobiel abo

Fiber 100
incl Fox 

Eredivisie
nee ?

Telfort 50 totaal € 45 ja € 5 korting  + dubbele data, OF Fox eredivisie + dubbele data, OF Pluspakket + dubbele data

KPN 50 totaal € 37,50 nee € 5 korting + Fox eredivisie + dubbele data en belminuten 


