
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Beste ondernemer, 

Goed nieuws voor u! Glasvezel buitenaf bedrijventerreinen en Business Club Steenwijkerland (BCS) 

hebben de handen ineengeslagen. Samen kunnen wij de ondernemers van de bedrijventerreinen in 

Steenwijkerland een fantastisch aanbod doen! 

Glasvezel zonder eenmalige graafkosten 

Dankzij de samenwerking tussen Glasvezel buitenaf bedrijventerreinen en BCS betaalt u geen 

vastrechtvergoeding (graafkosten). U kunt tot 2 december 2019 gebruik maken van dit unieke 

aanbod. Op deze manier wordt het voor ondernemers uit Steenwijkerland wel heel aantrekkelijk om 

nú te kiezen voor glasvezel. Deze kans laat u toch niet liggen? 

Aanmelden 

U kunt uw abonnement afsluiten via de dienstaanbieders en lokale ICT-bedrijven. Meer informatie 

over het aanleggen van het glasvezelnetwerk op uw bedrijventerrein en de dienstaanbieders is te 

vinden op glasvezelbuitenaf.nl/bedrijventerreinen. 

Inloopdagen 

Om u nog beter te informeren over de aanleg van het glasvezelnetwerk organiseren wij in 

samenwerking met Glasvezel buitenaf bedrijventerreinen twee informatiemiddagen. Op 24 oktober 

kunt u ons bezoeken aan De Weyert 1 (de brandweerkazerne) in Vollenhove en op 25 oktober ten 

kantore van BCS aan Dolderweg 11  (achter op het terrein van Houthandel Wicherson) in Steenwijk. 

Tussen 16.30 en 18.00 uur staan wij met een hapje en een drankje klaar om al uw vragen te 

beantwoorden. Op deze middagen kunt u zich ook aanmelden voor een glasvezelabonnement.   

Business Club Steenwijkerland 

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van ondernemend Steenwijkerland? Word lid van 

BCS en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Als belangenbehartiger van ondernemers in 

Steenwijkerland profiteert u van de voordelen. Aanmelden kan via deze link. Voor en door 

ondernemers; daar plukt u de vruchten van! 

Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot de aanleg van een glasvezelnetwerk op uw 

bedrijventerrein hebben wij ook uw enthousiasme en medewerking nodig. Laten we er daarom 

met alle ondernemers voor gaan! 

Met vriendelijke groet, 

Jurjen Helfrich 

Voorzitter BCS 

https://www.bcsteenwijkerland.nl/home/lid-worden/

