Informatiebijeenkomst glasvezel
Ook u kunt binnenkort profiteren van glasvezel!
Glasvezel zorgt voor supersnel en stabiel internet. Dat wordt steeds belangrijker, omdat we steeds
meer gebruik maken van internet. Brofiber is bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied
en de industrieterreinen van de gemeente Eersel. De glasvezelkabel komt ook langs uw bedrijf te
liggen. U heeft nu de unieke kans om te profiteren van alle gemakken die glasvezel te bieden heeft!
Kom vrijblijvend naar onze informatieavond.
Wie zijn wij?
Wij zijn twee ondernemende broers uit de Kempen en hebben samen Brofiber opgericht. We geloven
dat glasvezel de toekomst is en zien veel kansen en groeimogelijkheden voor de Kempen. Het huidige
glasvezelaanbod is op veel plaatsen nog beperkt. Ons doel is om glasvezel voor iedereen in de regio
mogelijk te maken. Brofiber is een klein bedrijf. Hierdoor, zijn we flexibel en hebben we direct
contact met de klant. Daarnaast bieden we u wel de deskundigheid en betrouwbaarheid van een
groot bedrijf. Graag gaan we met u de uitdaging aan om een glasvezel netwerk te realiseren in de
Kempen.
Aanleg glasvezel gepland in 2018
De animo is groot: meerdere bedrijven hebben al aangegeven mee te willen doen en het aantal
aanmeldingen groeit nog steeds.
Brofiber gaat bij voldoende inschrijvingen in januari 2018 alle vergunningen aanvragen.
Informatiebijeenkomst
Graag lichten wij onze plannen aan u toe tijdens de informatiebijeenkomsten op:
 Maandagavond 18 december om 19.30u.
Locatie: “Theater De Muzenval”
Dijk 7, Eersel
 Dinsdagochtend 19 december om 10.30u.
Locatie: Het Huis van de Brabantse Kempen
Meerheide 5, Eersel
 Dinsdagmiddag 19 december om 14.00u.
Locatie: Het Huis van de Brabantse Kempen
Meerheide 5, Eersel
Tijdens deze informatiebijeenkomsten is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
Meer weten?
Kunt u niet naar de informatiebijeenkomst komen of wilt u nu alvast meer weten? Op onze website
vindt u meer informatie (www.brofiber.nl). Daar vindt u ook het inschrijfformulier om gebruik te
kunnen maken van het glasvezel. Komt u er niet uit? Mail uw vraag naar info@brofiber.nl of neem
contact op met Tommy Huijbregts via +31 (0)6 53 45 10 30.
Wij ontmoeten u graag tijdens de informatiebijeenkomst!
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