
E-Fiber en uw  
huurwoning

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de Hoeksche Waard is in volle gang. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen straks gebruik kan maken van een snel 
en betrouwbaar internetnetwerk, worden er werkzaamheden uitgevoerd. 
Bij u op de stoep en soms zelfs in of rondom uw woning.* 

Wat betekent dit voor u? 
Er zijn mogelijk werkzaamheden nodig in of rondom uw woning. 

Dit vanwege de aansluiting op het glasvezelnetwerk. De exacte 

werkzaamheden, vaak in de meterkast, verschillen per woningtype. 

Lees hierover meer op de achterkant van deze kaart. 

(0186) 899 899
post@hwwonen.nl
www.hwwonen.nl/e-fiber

Postbus 1502 
3260 BA Oud-Beijerland

Lamborghinilaan 4 
3261 ND Oud-Beijerland
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*	 	Misschien	is	dit	inmiddels	al	bij	u	geregeld.	En	is	de	aanlsluiting	 
gemaakt. Bedankt voor uw medewerking.

Voorbeeld adresgegevens
AMBACHTSWEG 8C
3161GL RHOON



Een abonnement bepaal je zelf,  
de aansluiting soms niet
Om gebruik te maken van snel internet via het glasvezelnetwerk is een 
abonnement nodig. Dit is niet verplicht en regelt u zelf met E-Fiber. 
Het aansluiten van het netwerk gaat via de meterkast of buitenmuur. 
Afhankelijk van het type woning waarin u woont, worden er andere 
werkzaamheden uitgevoerd en is uw medewerking nodig. 

Neemt u een abonnement bij 
E-Fiber? Pas dan maakt E-Fiber 
een aansluiting. Dit gebeurt in 
de meterkast of naast de CAI 
aansluiting in de woonkamer. 
Neemt u geen abonnement? 
Dan zijn er geen werkzaamheden 
nodig in uw woning. 

Woont u in een ander 
type woning?

 

 
 

 

 
 

Neem altijd contact 
op met E-Fiber
Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over: 
• de aanleg van het glasvezelnetwerk; 
• de werkzaamheden in of aan uw woning;
• de aansluiting in uw woning voor een abonnement.

HW Wonen is niet betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. U 
ontvangt altijd informatie van E-Fiber als er werkzaamheden bij u in de buurt 
plaatsvinden. En moeten ze in uw woning zijn? Dan maken ze met u een 
persoonlijke afspraak. 

Woont u op de begane grond, maar 
sluit u zelf geen abonnement af? 
Dan is uw hulp soms nodig. Dit 
geldt alleen als de aansluiting voor 
het wooncomplex via de meterkast 
gaat. Via uw meterkast kan namelijk 
een aansluiting voor bovenburen 
plaatsvinden. Alvast bedankt voor 
uw medewerking.

E-Fiber maakt een aansluiting 
via de meterkast of via de 
buitenmuur. Ook als u geen 
abonnement afsluit. Zo kan 
iedereen in het woongebouw, nu 
en in de toekomst, gebruik maken 
van het glasvezelnetwerk.

Woont u in een 
appartementen-

complex? 

Woont u in een 
wooncomplex met koop- 
en huurwoningen (Vve)?

Scan de QR-code  
voor meer informatie

030 - 2251901 

info@e-fiber.nl

www.e-fiber.nl
/project/
hoekschewaard


