Ga samen met
De Pedaleur
voor glasvezel
En verdien € 25,- voor jezelf
en € 50,- voor De Pedaleur Oirschot

Glasvezel is dichterbij dan ooit!
Meld je aan vóór 16 juni 2021:
• via onze website: pedaleur-oirschot.nl
• scan de QR-code (zie achterkant)
met de camera van je telefoon

Meld je je aan via Caiway of DELTA dan sponsor je
daarmee niet alleen jezelf maar ook onze club!
Zie de achterzijde voor meer informatie.

Ga samen met
De Pedaleur voor glasvezel
Krijgen we in onze wijk binnenkort ook glasvezel? Als het aan DELTA Fiber
Netwerk ligt, wel. Ook als het aan De Pedaleur Oirschot ligt komen er voldoende
aanmeldingen voor glasvezel. Dit is namelijk een positieve ontwikkeling binnen
onze gemeente en een toegevoegde waarde voor nu én de toekomst!
Met glasvezel krijg je:

✓
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✓
✓
✓
✓
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Supersnel internet voor een verrassend normale prijs!
De internetsnelheid waarvoor je betaalt
Up- en downloaden gaat even snel
Gamen zonder haperen met de snelste ping
Met z’n allen tegelijk online zonder haperingen
Thuiswerken met de snelheid van het licht
Als bewoner van Oirschot geen digitale achterstand meer
ten opzichte van andere gebieden waar al glasvezel ligt

Extra voordeel via onze vereniging
Meld je je aan voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via onze
wielervereniging? Dan is dat goed voor jou én voor de vereniging. Jij verdient
namelijk € 25,- en de vereniging verdient zelfs € 50,- per inschrijving! Met de
opbrengst gaan we uiteraard nog meer mooie initiatieven ontplooien. Natuurlijk
worden deze bedragen alléén uitgekeerd bij het behalen van voldoende
aanmeldingen vóór 16 juni 2021.
Ga naar de website pedaleur-oirschot.nl voor meer informatie en de
aanmeldlink of scan hieronder de QR-code met de camera van je telefoon.
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