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Eén op de vijf Harderwijkers en Hierdenaren 
ervaart regelmatig dat de wifi-verbinding 
in huis traag is. En dat terwijl het glasvezel-
netwerk razendsnel is en landelijk geroemd 
wordt. “Het CAI Harderwijk-netwerk is 
niet de oorzaak, de problemen ontstaan 
binnenshuis”.

In het kader van de lessen Onderzoek & 
Ontwerpen voeren scholieren van het Techna-
sium (RSG Slingerbos Harderwijk) jaarlijks 
een onderzoek uit. Dit jaar hebben de twintig 
havisten en vwo-ers onderzocht of gebruikers 
van de CAI Harderwijk-glasvezel last hebben 
van een trage wifi-verbinding en zo ja wat daar 
de oorzaken van zijn. In vijf groepen deden de 
leerlingen onderzoek en presenteerden de uit-
komsten aan medewerkers van CAI Harderwijk. 
Conclusie: één op de vijf Harderwijkers heeft 
wel eens last heeft van traag internet.

De scholieren merkten al snel dat de glasvezel-
verbinding niet de boosdoener is. Het zijn vijf 
‘stoorzenders’ die zorgen voor langzame wifi:

1. Plaats van de router
Veel mensen geven de router een plekje in de 
meterkast. Wie het apparaat in de woonkamer 
(op 1.20 meter hoogte) plaatst krijgt vanzelf 
meer snelheid.

2. Frequentie van de router
Een router gebruikt een bepaalde frequentie. 
Als meerdere routers, bijvoorbeeld in een 
flatgebouw of straat met veel tussenwoningen, 
dezelfde frequentie gebruiken, verlaagt dit de 
internetsnelheid. Door de router even aan en 
uit te zetten, kiest het apparaat zelf een andere 
frequentie.

3. Snelheid pakket provider
Op het CAI-netwerk bieden meerdere pro-

viders pakketten aan met verschillende 
snelheden. Als in een woning vijf personen 
gebruikmaken van bijvoorbeeld een 20 Mbps 
verbinding, loopt de snelheid terug. 20 Mbps 
is geschikt voor 1-2 persoons huishoudens, 
50 Mbps voor 3-4 personen en bij vijf of meer 
gebruikers is 100 Mbps aan te raden.

4. Oude apparaten
Computers en tablets verouderen snel. Wie 
met een computer van bijvoorbeeld vijf jaar 
oud het internet opgaat, heeft grote kans dat 
de verbinding traag is. Dat ligt niet aan het 
glasvezelnetwerk, maar aan de computer. 
Vernieuwen van oude apparatuur is de snelste 
manier om beter internet te krijgen. Het ver-
vangen van een draadloze verbinding naar de 
router door een kabel werkt ook versnellend. 
Een oude router vervangen door een moderne 
helpt ook. 

5. Computer niet up-to-date
Een computer die draait op verouderde 
software, vervuild is met virussen en veel 
programma’s geopend heeft, werkt ook niet 
snelheidbevorderend. Daarom adviseren de 
Slingerbos-scholieren: maak je computer vi-
rusvrij, voer updates van software door en sluit 
programma’s die je niet gebruikt af.
Uit het onderzoek blijkt dat veel gebruikers 
niet goed weten hoe wifi werkt. “Sorry, ik 
snap er geen bal van”, verzuchtte één van de 
ondervraagden die een aantal niet eens zo 
ingewikkelde vragen kreeg gesteld. Begrippen 
als wifi, router en breedband zijn wel bekend, 
maar veel mensen kennen de precieze beteke-
nis niet. “We adviseren CAI Harderwijk dan ook 
om op de website en via een folder mensen 
duidelijke informatie te geven”, luidde het 
unanieme advies van de scholieren. Dit artikel 
is een eerste aanzet daartoe.

‘Sorry, ik snap er geen bal van’

Scholieren Technasium (RSG Slingerbos) onderzoeken
trage wifi én geven oplossingen 

HBO houdt er-
mee op per 
1 januari 2017

Betaalzender HBO 
beëindigd per 1 janu-
ari 2017 in Nederland 
al haar activiteiten als 
abonneezender. Een 
zegsman van de po-
pulaire Amerikaanse 
betaalzender HBO 
heeft dat onlangs aan 
CAI Harderwijk laten 
weten. Dit betekent 
dat HBO-abonnees 
vanaf 1 januari 2017 
geen HBO1, HBO2, 
HBO3 en HBO GO 
meer ontvangen. Alle 
lopende HBO-abon-
nementen worden 
per 31 december 
2016 automatisch 
beëindigd door CAI 
Harderwijk. 



Steeds meer providers bieden pakketten aan op het open glasvezelnetwerk van 
CAI Harderwijk. Een positieve ontwikkeling, want zo ontstaat er meer concurren-
tie en is er echt iets te kiezen voor inwoners van Harderwijk en Hierden. Inmid-
dels groeit ook het aantal overstappers, klanten die van provider wisselen. 

Dit overstappen is niet moeilijk - vergelijk het met veranderen van energiemaat-
schappij - maar vraagt wel om enige oplettendheid. De pakketten van de provi-
ders verschillen immers van elkaar. De vraag is dus: wat wilt ú?

Het beantwoorden van vijf ja/nee-vragen brengt uw wensen in beeld.

1.  Ik wil internet in het pakket O Ja  O Nee
2.  Ik wil telefonie in het pakket O Ja  O Nee
3.  Ik wil interactieve televisie in het pakket O Ja  O Nee
4.  Ik wil CAI radio en televisie (incl. lokale zenders 
 en kerktelevisie) in het pakket  O Ja  O Nee
5.  Ik wil een pluspakket via een smartcard O Ja  O Nee 

Heeft u uw wensen aangevinkt? Ga dan naar www.caiharderwijk.nl. Daar ziet u welke 
providers welke wens vervullen. Inmiddels heeft u keuze uit acht providers (Telfort, 
Solcon, KPN, Fiber Nederland, XSyou, XS4all, Plinq en Caiway). Wilt u alleen het ver-
trouwde CAI Harderwijk-abonnement voor radio en televisie, dan kan dat ook.

Gaat u daadwerkelijk overstappen? Kijk dan goed wie uw huidige abonnement 
gaat opzeggen. Providers kunnen dat voor u regelen, maar u blijft zelf verant-
woordelijk. Vraag de nieuwe provider dus om een schriftelijke bevestiging als zij 
dit voor u regelen. Nog een tip: bij een nieuwe provider hoort een nieuw e-mail-
adres. Kijk goed welke gevolgen dat voor u heeft.

Overstappen naar 
een andere provider

CAI Harderwijk is 
gestopt met FOX Sports

CAI Harderwijk is per 1 septem-
ber 2016 gestopt met het uitzen-
den van de televisiezenders van 
FOX Sports. CAI Harderwijk heeft 
besloten om niet in te stem-
men met het nieuwe model met 
betrekking tot de doorgifte van 
FOX Sports, omdat dit vroeg of 
laat een kostenverhoging voor al 
onze abonnees zou betekenen. 

Met ingang van dit voetbalsei-
zoen wil FOX, het bedrijf dat de 
rechten heeft voor het uitzenden 
van het Eredivisie voetbal, een 
vergoeding van elke televisie-
abonnee.
Voorheen moest iedere aanbie-
der alleen betalen voor de abon-
nees die bewust kozen voor deze 
zenders. Voor CAI Harderwijk zou 
het nieuwe contract betekenen, 
dat zij moet betalen voor alle 
11.000 abonnees en dus niet 
meer alleen voor de 650 abon-
nees die bewust gekozen hebben 
voor het pakket. 

Dit druist in tegen ons beleid om 
de tarieven voor alle abonnees 
zo laag mogelijk te houden. Het 
bestuur van CAI Harderwijk heeft 
dan ook besloten het voorstel 
voor de FOX Sports-kanalen niet 
te accepteren. Dit betekent dat 
CAI Harderwijk de voetbalwed-
strijden niet meer uitzendt. CAI 
Harderwijk heeft al haar FOX 
Sports-abonnees daarover per 
brief ingelicht.

De beslissing van CAI Harderwijk 
heeft niet tot gevolg dat de voet-
balliefhebbers in Harderwijk en 
Hierden de wedstrijden voortaan 
moeten missen. Omdat er op het 
CAI Harderwijk-netwerk meerde-
re aanbieders zijn, heeft iedereen 
de mogelijkheid een andere 
provider te kiezen die het pro-
gramma wel aanbiedt zonder het 
vertrouwde netwerk te hoeven 
verlaten. De acht providers die 
actief zijn op het CAI Harderwijk-
netwerk, en bij wie eenieder kan 
informeren over de mogelijkhe-
den, zijn: Caiway, Fiber Neder-
land, KPN, Plinq, Solcon, Telfort, 
XSyou en XS4ALL.

Tip van Nasja
Tóch FOX Sports kijken
“U heeft een CAI-abonnement voor 
radio en televisie bij CAI Harderwijk, 
een vaste telefoonlijn en maakt geen 
gebruik van internet? Dan is er tegen 
dezelfde of lagere kosten tóch een 
mogelijkheid om FOX Sports te blijven 
kijken. Hoe? Door bij een provider op 
de CAI Harderwijk-netwerk een alles-
in-één-pakket te nemen. Er verandert 
dan niets aan uw telefoonnummer, en u 
krijgt er internettoegang bij. Vaak is het 
nog goedkoper ook, en u kunt weer FOX 
Sport kijken. Bovendien: ook als u zelf 
geen internet wilt gebruiken vinden uw 
kinderen, kleinkinderen of andere visite 
het misschien wel fijn dat u wifi-internet 
heeft.” 

Nasja van den Esschert, 
receptioniste CAI Harderwijk



Jasper van de Kraats, de winnaar van de 
Motors TV-winactie op Facebookpagina CAI 
Harderwijk, heeft volop genoten van zijn prijs: 
twee gratis toegangskaarten voor het bijwo-
nen van het British Race Festival op Park Circuit 
Zandvoort, begin oktober.

“De verrassing was al groot toen ik de prijs 
won, maar met het gezin naar het circuit gaan 
en die racewedstrijden zelf mogen meemaken 
dat was echt een geweldige ervaring”, vertelt 

Jasper van de Kraats uit Harderwijk. “Ondanks, 
of juist dankzij, de erg regenachtige dag bij-
zonder spectaculair om te zien, die races. Ook 
mochten we rondkijken overal op het circuit 
en zelfs in de paddock. We hebben een ontzet-
tend leuke dag gehad.”

Op Facebookpagina CAI Harderwijk worden 
vaker soortgelijke winacties, van uiteenlopen-
de televisiezenders, geplaatst.

Televisie-
zenders:

Basispakket

TV Gelderland
–  programma’s over 

en uit Gelderland
–  nieuws uit de regio 

en muziek
–  digitaal kanaal 22
–  analoge frequentie 

375,25

Premiumpakket

NPO Cultura
–  nieuws, kunst/

cultuur, natuur, 
politiek

–  van Klokhuis tot 
College Tour

–  digitaal kanaal 37

Radiozenders:

Basispakket
100% NL

–  nonstop Neder-
landse muziek

–  programma’s met 
bekende dj’s 

–  digitaal kanaal 838
– analoge frequentie 

91

Basispakket
NPO Soul & Jazz

–  soul en jazz van 
toen en van nu

–  opvolger van NPO 
Radio 6

–  digitaal kanaal 806

‘Volop genoten van leuke prijs’

Door Max Verstappen zijn er steeds meer fans 
van Formule 1-racewedstrijden die een abon-
nement nemen op het CAI Harderwijk-plus-
pakket Ziggo Sport Totaal (voorheen Sport1). 
Ziggo Sport Totaal is de meest veelzijdige 
sportzender van Nederland, met unieke en uit-
gebreide aandacht voor voetbal (Champions 
League, EK-kwalificatie, Primera Division, Pre-

mier League), Formule 1, golf (PGA & European 
Tour, alle Majors), basketbal (NBA) en tennis 
(WTA Tour, Davis Cup). Deze en andere top-
sport wordt uitgelicht op zes zenders, waaron-
der een 24-uurs voetbal-, racing- en golfkanaal. 
Daarnaast worden grote evenementen zoals 
de Champions League en Formule 1-races op 
meerdere kanalen rechtstreeks uitgezonden.

In nieuwbouwwoningen in Harderwijk en 
Hierden worden alleen glasvezel en geen coax-
kabels aangelegd, maar is het coax-signaal 
wel te ontvangen. Dit geldt voor nieuwbouw-
woningen in het Waterfront en Harderweide, 
en nieuwbouwwoningen elders in Harderwijk 
en Hierden. Als u toch gebruik wilt maken 

van coax-signaal in de woning, dan is dat wel 
mogelijk. De kosten voor het ontvangen van 
het coax-signaal via de glasvezel zijn eenmalig 
100 euro, plus de maandelijkse kosten van de 
provider voor het door u gekozen pakket. Aan 
u de keuze.

Volg Max Verstappen bij Ziggo Sport in CAI-pluspakket

In alle nieuwbouwwoningen: 
toch CAI-signaal mogelijk

UITGELICHT



Het glasvezelnetwerk biedt inwoners van 
Harderwijk alle snelheid om televisie te 
kijken, radio te luisteren, te bellen en te 
internetten. Het netwerk is echter ook van 
levensbelang voor bedrijven, die via Breed-
net Harderwijk een betrouwbare dataverbin-
ding hebben. Eén van die ondernemingen is 
Van Delft Biscuits in Harderwijk, één van de 
grootste koekjesproducenten van Nederland 
én ’s werelds grootste pepernotenfabriek.

Net als voor vrijwel alle andere bedrijven is 
een goede dataverbinding onmisbaar voor het 
internationaal opererende Van Delft. “Techniek 
is niet mijn kernactiviteit, dus je vraagt advies 
bij een partij die er verstand van heeft. In ons 
geval is dat Overhoff Telecommunicatie. Zij 
adviseerden ons aansluiting op glasvezel van 
CAI Harderwijk. Eigenlijk sta je er nooit bij stil, 
pas als er problemen zijn met internet merk je 
dat je als bedrijf niets meer kunt,” aldus Ruud 
Jansma, finance controller bij Van Delft. 

3 miljard pepernoten
Van Delft Biscuits produceert rond de 18.500 
ton koekjes per jaar, er werken ongeveer drie-
honderd medewerkers. Het bedrijf heeft acht 
productielijnen, elk met een eigen specialiteit. 
Per jaar komen er ook meer dan drie miljard 
pepernoten uit de ovens.
Die vinden alleen hun weg naar de consument 
als ook de dataverbinding perfect functio-

neert. “We hebben veel elektronisch berich-
tenverkeer met klanten en leveranciers, zoals 
orders, facturen en pakbonnen. Ook kunnen 
we op elk gewenst moment in het systeem van 
onze Engelse vestiging kijken. Drie jaar gele-
den heeft Overhoff de aansluiting op het CAI 
Harderwijk-netwerk gerealiseerd. De kabel lag 
tot aan de poort, daarna moest er gegraven 
worden om deze in het pand te krijgen. Dat is 
keurig gelukt en sindsdien staan we er eigen-
lijk niet meer bij stil. Alles loopt prima.”

Slechts 0,4 
procent
is nog niet 
aangesloten
In Harderwijk en Hierden 
heeft maar 3,6 procent 
van alle huishoudens 
in de gemeente geen 
aansluiting op het glasve-
zelnetwerk en zelfs maar 
0,4 procent geen coax of 
geen glasvezel. Dat is lan-
delijk gezien uitzonderlijk 
weinig. CAI Harderwijk is 
bijzonder blij met deze 
score.

Finance controller Ruud Jansma van ‘De Pepernotenfabriek’

‘Op elk moment ook in het systeem
van onze Engelse vestiging kijken’

De Consumentenbond gaf Harderwijk en 
Hierden al eens de omschrijving ‘internet 
walhalla van Nederland’. Niet alleen omdat er 
concurrentie is op het CAI Harderwijk-glasve-
zelnetwerk, ook de stabiliteit en snelheid zijn 
belangrijke pluspunten. Dit laatste - de snel-
heid - maakt Harderwijk tot een interessante 
vestigingslocatie voor organisaties die veel 
data versturen en binnenhalen. 
 
Er zijn al diverse bedrijven die juist vanwege de 
‘hogesnelheids’ infrastructuur voor Harderwijk 

kozen. En ook organisaties die al jarenlang in 
Harderwijk gevestigd zijn maken er dankbaar 
gebruik van. Een voorbeeld? Ziekenhuis St 
Jansdal heeft voor de uitwisseling van pati-
entgegevens veel datasnelheid en -capaciteit 
nodig. Het CAI Harderwijk-netwerk voorziet in 
deze behoefte. 
 
Of Harderwijk zich ontwikkelt tot een interna-
tionaal knooppunt voor toegang tot digitaal 
Nederland? Aan het CAI Harderwijk-netwerk 
zal het niet liggen.

‘Gigabit knooppunt Harderwijk’ interessant voor bedrijven



Bingeviewen!?
Heeft u enig idee wat bingeviewen is? Voor 
veel jongeren is dit een alledaags woord dat 
zoiets betekent als ‘een heel seizoen van een 
televisieserie in korte tijd bekijken’. In de puzzel 
hiernaast zitten woorden en afkortingen met 
een Engelse oorsprong verstopt. Als u ze een 
voor een wegstreept, blijven er zes letters over. 
Daarmee kunt u een (Nederlands!) woord ma-
ken dat de basis is voor onze dienstverlening.

Heeft u de oplossing? Stuur ‘m met uw naam 
en telefoonnummer naar info@caiharderwijk.
nl Wat kunt u winnen met deze prijspuzzel? De 
hoofdprijs is een iPad om nog meer plezier te 
hebben van het CAI Harderwijk-netwerk. Daar-
naast zijn er twee troostprijzen: VVV-cadeau-
cheques ter waarde van 50 euro. Natuurlijk 
mag u de oplossing ook afgeven aan de balie 
van ons kantoor aan de Julianalaan 43.

P C
Afkorting van personal computer, een computer voor 
persoonlijk gebruik.

A P P
Een klein programmaatje dat is te installeren op mobiele 
telefoon en tablet.

F A B
Populaire afkorting van het Engelse woord fabulous; slaat 
meestal op een beroemd persoon.

I S P
Afkorting van Internet Service Provider, een aanbieder van 
diensten voor gebruik van internet.

H B O
Afkorting van Home Box Office, een bedrijf dat betaaltele-
visie aanbiedt.

W W W
Afkorting van World Wide Web, oftewel internet.

I C O N
Kleine afbeelding om een app te starten op mobiele 
telefoon of tablet.

W I F I
Afkorting van wireless fidelity, een verzamelnaam van 
draadloze netwerken.

F I B E R 
Engels voor ‘vezel’, bekend van onder meer glasvezel: fiber 
glass.

I N S T A
Afgekorte naam van Instagram, een populair alternatief 
voor Facebook.

M O D E M
Samentrekking van modulator-demodulator: apparaat om 
computergegevens uit te wisselen via een kabelnetwerk.

O N L I N E
Aangesloten op internet. 

S O A P I E
Acteur of actrice die beroemd is door rol in televisieserie

Y O U T U B E
Videokanaal op internet waar iedereen filmpjes kan plaat-
sen en bekijken.

G O O G E L E N
Zoeken naar informatie op internet.

W H AT S A P P
Een populaire app om elkaar berichten te versturen en te 
bellen.

F O X  S P O R T S
Sportkanaal dat onder meer het Nederlandse Eredivisie-
voetbal uitzendt.

S T R E A M I N G
Het verzenden of ontvangen van bestanden (bijvoorbeeld 
films) zonder buffer of oponthoud.

F A C E B O O K E N
Het plaatsen of lezen van berichten op sociaal medium 
Facebook

N E T F L I X E N
Films of series van de internet-videodienst Netflix bekijken.

B I N G E V I E W E N
Een heel seizoen van een televisieserie in korte tijd bekijken.
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CAI-basispakket
Het tarief voor het basispakket-abonnement 
van CAI Harderwijk bedraagt 15,25 euro per 
maand. Abonnees van het CAI-basispakket 
kunnen zo’n 133 zenders ontvangen. Dit zijn 
ongeveer 86 televisiezenders en 47 radiozen-
ders.

CAI-pluspakketten
In de diverse CAI-pluspakketten, waaraan extra 
abonnementskosten zijn verbonden, zitten 
naast de 130 basispakketzenders nog eens 140 
pluspakketzenders, waarvan 90 televisiezen-
ders en 50 radiozenders, extra.

Pluspakketten   maandtarief
Dienst extra smartcard  3,05 euro
Premium   10,05 euro
Film1    13,95 euro
Ziggo Sport Totaal  13,95 euro
Film1/Ziggo Sport-combipakket 21,30 euro
Reli Select   3,95 euro
Turk Select   7,60 euro
HDTV Basis   gratis
HDTV Plus   10,10 euro

Al deze tarieven zijn inclusief btw. Een smart-
card kost eenmalig 20,20 euro. CAI-abonnees 
kunnen een pluspakket-abonnement aan-
vragen via www.caiharderwijk.nl of bij ons 
kantoor aan de Julianalaan 43.

Abonneezaken zelf regelen 

Elke CAI-abonnee kan zijn of haar abonneeza-
ken ook zelf regelen via www.caiharderwijk.nl
 
Kijk op de startpagina bij ‘Regel het zelf’. U 
kunt daar onder meer uw adreswijzigingen 
rechtstreeks doorgeven en extra smartcards 
of een pluspakket aanvragen. Als uw bankre-
keningnummer is gewijzigd, dan kunt u dit 
eveneens hier melden aan CAI Harderwijk. Dat 
gaat zo: u vult zelf een digitaal formulier in en 
klikt daarna op het schermpje ‘versturen’. Na 
het versturen van dit formulier via de website 
ontvangt u een bevestiging waarna de wijzi-
ging is verwerkt. CAI Harderwijk regelt voor u 
de rest.

Welke instellingen zijn 
nodig voor digitale televisie 
via de coax-kabel

Frequentie: 456.00 MHz 
Netwerk ID: 2244 
Modulatie: 64 QAM 
Symboolsnelheid: 6900

Gratis interactieve HbbTV

Gratis ‘Uitzending Gemist’ kijken? Dat kan op 
steeds meer zenders via HbbTV. CAI Harder-
wijk-abonnees kunnen met de meeste smart 
televisies HbbTV-diensten bij steeds meer 
televisiezenders oproepen via de rode knop. 

Bij het normale televisiesignaal krijgt u zo uit-
gebreid met extra informatie gratis ‘Uitzending 
Gemist.’ Om gebruik van te kunnen maken van 
HbbTV moet u wel een televisietoestel hebben 
die deze functionaliteit ondersteunt en die op 
internet is aangesloten.

Thuisservice bij problemen 
met uw kabelontvangst

Elke CAI-abonnee kan een mannetje-met-
verstand-van-kabelontvangst thuis bestellen. 
Heeft u in uw woning problemen met kabel-
ontvangst, bedrading, aansluitingen of digitale 
ontvanger? CAI Harderwijk helpt u graag. De 
thuis-service kost 45,00 euro per keer. Als er 
extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, of 
nieuwe bedrading of apparatuur geleverd 
moet worden, dan wordt ook dit in rekening 
gebracht. Deze bijkomende kosten zal de sto-
ringsmonteur vooraf aan u melden. Bel 0341 
- 41 48 49 voor het maken van een afspraak.

CAI Journaal op HK13TV

Er is weer een nieuwe editie van CAI Journaal te 
zien via de lokale televisiezender HK13TV. In CAI 
Journaal vertellen CAI-abonnees en Harderwijkse 
ondernemers wat zij vinden van de diensten en 
dienstverlening van CAI Harderwijk. Ook geven 
medewerkers van CAI Harderwijk uitleg over 
actuele abonnee-zaken. HK13TV is te ontvangen 
via digitaal CAI-kanaal 13. 

Abonnementstarieven 2016 CAI Harder-
wijk-kantoor  
in kerstvakan-
tie gesloten

Het kantoor van CAI 
Harderwijk aan de Ju-
lianalaan 43 is in ver-
band met de kerstva-
kantie gesloten op, 
Tweede Kerstdag, 
26 december 2016 
tot en met 1 januari 
2017. Vanaf maandag 
2 januari is het CAI 
Harderwijk-kantoor 
weer geopend, van 
08.00 tot 12.00 uur. 

Storing? Uw 
provider helpt

Hoe betrouwbaar 
ons netwerk ook 
is, er kan altijd een 
storing optreden. In 
het verleden belde 
u in zo’n geval CAI 
Harderwijk. Maar nu 
CAI Harderwijk meer 
netwerkbeheerder 
is en providers zoals 
Solcon, Caiway, Fiber 
Nederland, Plinq, 
XSyou of KPN onze 
glasvezel gebruiken, 
is dit veranderd. Nu 
kunt u het beste eerst 
de serviceafdeling 
van uw provider bel-
len. De ervaring leert 
dat men u daar snel 
verder kan helpen. 

Maakt u nog geen 
gebruik van glas-
vezel en bent u 
aangesloten op het 
coax-netwerk van CAI 
Harderwijk? Dan belt 
u net als voorheen 
naar CAI Harderwijk of 
u bezoekt ons kantoor 
aan de Julianalaan 43.

Attentie!
Gebruikt u al het nieuwe 

bankrekeningnummer: NL51ABNA0463461665 voor uw betalingen?



Meer weten
CAI Harderwijk 

Julianalaan 43
openingstijden kantoor: 

maandag tot en met vrijdag  
van 08.00 uur tot 12.00 uur

Vragen: 

(0341) 41 06 66
info@caiharderwijk.nl
www.caiharderwijk.nl

Storingen: 

(0341) 41 48 49

Twitter: @CAIHarderwijk 
Facebook: CAI Harderwijk


