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Uw woning is voorzien van een glasvezelaansluiting van Rekam. Hiermee 
bent u verzekerd van een snelle en stabiele internetverbinding en bent u 
klaar voor de toekomst. Tot voor kort was het onmogelijk om optimaal 
gebruik te maken van uw glasvezelaansluiting. Met de nieuwe TriNed 
glasvezelabonnementen kunt u eindelijk gebruik maken van supersnel, 
betrouwbaar en voordelig internet, telefoon en Rekam-televisie.

Waarom glasvezel?
U krijgt supersnel internet, nu en straks. Constante kwaliteit, ook bij 
meerdere apparaten. Uploaden en downloaden met dezelfde hoge snelheid. 
Keuze uit meerdere providers op het glasvezelnetwerk.

Waarom TriNed
TriNed is gevestigd in het Brabantse Sint-Oedenrode is opgericht in 1999 
en levert sinds 2008 internet, televisie en telefoon via glasvezel. Dit 
familiebedrijf is daarmee een van de meest ervaren service providers op 
glasvezel. Dagelijks vertrouwen vele consumenten en bedrijven op de 
diensten van TriNed.

SUPER AANBIEDING
Supersnel 150Mbps internet, telefoon en Rekam-televisie voor een 
vaste prijs van € 40,- per maand. Dat kan alleen bij TriNed! Als u zich 
aanmeldt vóór 31 december 2014, betaalt u géén aansluitkosten  
twv. € 45,- en wordt de door ons geleverde draadloze router (FritzBox) 
kosteloos door ons geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de actiecode 
GOUDA2014 in het bestelformulier.

Vragen
Alle informatie over de mogelijkheden van TriNed kunt u vinden op  
www.trined.nl/rekam of neem contact op met onze klantenservice via  
het gratis telefoonnummer 0800-8030.
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INTERNET + TELEFOON + TELEVISIE eenmalig maandelijks

 150/150Mbps + Telefoon + Televisie € 45,00 € 40,00
 500/500Mbps + Telefoon + Televisie € 45,00 € 55,00
 900/900Mbps + Telefoon + Televisie € 45,00 € 70,00

INSTALLATIE  eenmalig 
x Basis Installatie (glasvezelmodem + draadloze router) Inclusief
 Extra Installatie (1 uur) + € 55,00
 Uitgebreide Installatie (2 uur) + € 105,00 

INTERNET OPTIES  maandelijks

x Draadloze router (in bruikleen) + Gratis

TELEFOON  maandelijks

 Aanvraag nieuw telefoonnummer of  Gratis
 Nummerbehoud:  Gratis
 Bundel: Gratis naar NL-Vast + € 5,00
 Bundel: Gratis naar NL-Vast en NL-Mobiel + € 15,00

TELEFOON - 2e TELEFOONLIjN  maandelijks

 Tweede telefoonaansluiting of + € 5,00
 Aanvraag nieuw telefoonnummer  Gratis
 Nummerbehoud:  Gratis
 Bundel: Gratis naar NL-Vast + € 5,00
 Bundel: Gratis naar NL-Vast en NL-Mobiel + € 15,00

TriNed B.V. is statutair gevestigd in Sint-Oedenrode. KvK 17263356. Postbus 96, 
5490AB Sint-Oedenrode. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd met een minimum duur van 12 maanden en is daarna opzegbaar met een 
opzegtermijn van 30 dagen. Er wordt op de eerste factuur een borg van € 50,00 
berekend voor de in bruikleen geleverde apparatuur. Alle genoemde bedragen zijn 
inclusief btw.

Deze actie is geldig tot 
31 december 2014 
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TELEVISIE  eenmalig 
x Rekam-televisie via glasvezel  Inclusief
x 45 TV zenders DVB-C, waarvan 15 in HD  Inclusief
x 50+ radio zenders  Inclusief

Inclusief
televisie 

van Rekam

SUPERSNELINTERNET
vanaf150/150 Mbpsvia glasvezel


