
• Eind 2015 operationeel

• Particulier initiatief

• Vast bedrag per maand

• Lokale zendmast

• Veilig en stabiel internet

Waarom snel internet?
• Snel internet: de jeugd kan met de  
 ontwikkelingen van deze tijd mee gaan
• Wanneer je kinderen thuis gamen, kan je  
 ook nog gewoon telewerken
• Relatief goedkope manier om snel en goed  
 internet te realiseren in buitengebieden
• Geen lange wachttijden meer om grote 
 bestanden te verzenden en te ontvangen
• Meer toekomst perspectief voor bedrijven  
 die afhankelijk zijn van internet
• Scholen in buitengebieden kunnen met de  
 tijd mee gaan (digitale schoolborden etc.)
• Voor toekomstige zorg op afstand aan huis  
 is snel internet een voorwaarde
• Geen problemen meer met op tijd reageren  
 op online veilingen
• Het draagt bij aan meer ondernemerschap  
 en economische groei
• Zonder problemen FaceTime, Skype of  
 andere beeld gesprekken voeren via internet

Internet
De kosten voor een abonnement van 20 Mb 
per seconde internet bedragen € 39 per maand  
incl. BTW. Daarnaast betaalt u eenmalig een 
bedrag van € 180 (incl. BTW). Hiervoor krijgt 
u de antenne, plaatst IJsselonline deze en zorgt 
ervoor dat de antenne aangesloten wordt op 
het internet. 
 
www.ijsselonline.nl
info@ijsselonline.nl
KvK 64654710



Welkom bij IJsselonline
Tijd voor snel internet, ook in het buitengebied. 
Dat is wat de initiatiefnemers van IJsselonline 
voor ogen hebben. Goed en snel internet.  
En: nog in 2015 start IJsselonline met het  
zenden van internet vanuit een mast. Kijk ook 
op www.ijsselonline.nl voor meer informatie.

Zenden met een mast werkt simpel. Vanuit een  
centraal punt ontvangt de mast in Welsum 
bandbreedte. De kleine antenne aan uw huis 
vangt het signaal vanuit Welsum op (met een 
vrije zichtverbinding tot 5 km).  
En brengt het met behulp van een kabel bij  
u naar binnen. Zo simpel is het! IJsselonline 
installeert voor u de antenne en zorgt ervoor 
dat u internet in huis hebt.

Schrijf u nu al in!
Ga naar www.ijsselonline.nl en vul het  
inschrijfformulier in. Kijk op de website voor 
meer informatie, hier vindt u ook de algemene 
voorwaarden. Wij hopen u snel aan te sluiten 
op snel internet.  
 
Want zeg nou zelf: het buitengebied heeft toch 
ook recht op snel internet!

De initiatiefnemers zijn:
• Peter Bakker
• Jan van der Weerd
• Haley Berghuis-Beelen 
• Hendrik van Harten 

Up- en Download 

20 Mb/per seconde

Vast bedrag per maand van 

€ 39 incl. BTW

IJsselonline zorgt voor een 

veilige en stabiele verbinding

Zelfde prijs voor particulieren en  
bedrijven1
Klaar voor de toekomst2
Geen levenslange overeenkomst maar 
een eenmalige aanschafprijs van € 1803


