
 

Actievoorwaarden  

Posteractie glasvezelcampagne 

Noordwest Limburg 2019 

Wij vinden het belangrijk om ons samen in te zetten 

voor glasvezel. Daarom hebben we een speciale 

actie! Gaat u voor glasvezel? Hang dan de poster 

die u ontvangen heeft, zichtbaar op. Zo laat u niet 

alleen zien dat u klaar bent voor de toekomst, 

hierdoor maakt u ook kans op een Bol.com bon van 

€ 50,-. De actie geldt voor alle inwoners in de kleine 

kernen en omliggende woningen met coax, die in 

aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting. 

 

Wat houdt de actie in? 

• Gaat u ook voor glasvezel? Plaats dan de poster, 

die u rond 20 september ontvangt, op een 

zichtbare plaats achter uw raam of elders in of 

om uw huis. 

• Maak een foto van (een deel van) uw huis 

waarop de poster zichtbaar is. 

• Plaats de foto op de facebook pagina: Glasvezel 

buitenaf Noordwest Limburg en noteer bij het 

bericht uw naam, postcode en bij welk 

deelgebied u hoort. Per deelgebied verloten wij 

één Bol.com bon van € 50,-. In totaal worden er 

13 bonnen verloot. 

 

Wanneer geldt deze actie? 

De actie loopt van 20 september tot en met 28 

oktober 2019. De prijswinnaars worden op 1 

november bekend gemaakt, zij ontvangen 

persoonlijk bericht.  

 

Wie kunnen er mee doen? 

Alle inwoners in de kleine kernen en omliggende 

woningen in het buitengebied met een coax-

aansluiting, die behoren tot één van de volgende  

13 deelgebieden en in aanmerking komen voor een 

glasvezelaansluiting:  

 

 

 

 

1. Tungelroy  

2. Altweerterheide  

3. Swartbroek  

4. Laar 

5. Ospeldijk   

6. Leveroy  

7. Koningslust  

8. Egchel  

9. Grashoek  

10. Kessel-Eik  

11. Neer/ Hanssum  

12. Laak  

13. Buitengebied adressen met coax, die horen bij 

o Peel en Maas (Maasbree, Baarlo, 

Panningen, Helden, 

Beringerhoek/Beringe) 

o Maasgouw (Wessem, Panheel) 

o Leudal (Heibloem, Roggel, Heythuysen, 

Baexem, Haelen, Buggenum, Horn, 

Kelpen-Oler, Ell, Hunsel, Ittervoort, 

Grathem) 

o Weert (Stramproy, Weert) 

o Nederweert (Nederweert, Nederweert-

Eind, Ospel). 

 

Over de deelname 

Per woning kunt u één keer deelnemen aan deze 

actie. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht, 

over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

De prijs is niet inwisselbaar voor een ander cadeau 

of contant geldbedrag.  

 

   


