
Glasvezel met 1000 Mbit

Bestel nu op tweak.nl/glasvezel

WiFi-router in bruikleen.
Inclusief Usenet / nieuwsgroepen.
Doe met je verbinding wat je wil.

50 Mbit internet - WiFi-router in bruikleen,  
inclusief Usenet / nieuwsgroepen.

Interactieve TV van Sparql Light - Ca. 40 TV- en 
40 radiozenders. TV op smartphone & tablet.

Bellen -  € 0,07 p/m naar vast en mobiel
Onbeperkt vanaf € 7,50 per maand.

1000 Mbit internet - WiFi-router in bruikleen,  
inclusief Usenet / nieuwsgroepen.

Bellen - € 0,07 p/m naar vast en mobiel
Onbeperkt vanaf € 7,50 per maand. 

Nog voordeliger als 
je jaarlijks betaalt:

Ook jij kunt onafhankelijk glasvezel in Nederland vooruit helpen! Hoe meer mensen kiezen voor 1000 Mbit,  

hoe beter de rest van Nederland ziet dat écht snel internet gewoon mogelijk is. Dan kunnen wij ook veel  

makkelijker blijven investeren in vooruitgang. Verwen jezelf met een verbinding van 1000 Mbit.  

Bel 0800-tweakhd of ga naar tweak.nl/glasvezel

Eenmalig € 25,- administratiekosten en € 50,- borg.

Eenmalig € 25,- administratiekosten  
en € 50,- borg.

Eenmalig € 25,- administratiekosten 
en € 50,- borg.

€ 0,07 p/m naar vast en mobiel.
Onbeperkt vanaf € 7,50 per maand.

Sparql Basic
Ca. 70 TV- en 100 radiozenders.

TV op smartphone & tablet.
Onbeperkt 7 dagen terugkijken.

Standaard FOX Sports 1, 3 en 5

BeSTe keUS Het snelste 
internet van 
Nederland

Dit zijn onze glasvezel-abonnementen

Alles-in-1 Compleet

Alles-in-1 Basis

Steun onafhankelijk glasvezel: kies voor 1000 Mbit

Internet en Bellen

1000 Mbit internet Interactieve TV Bellen

per maand

Goed om te weten: internet, WiFi en bellen zit standaard in elk Tweak-abonnement. 

Kies je voor Alles-in-1 dan krijg je er ook een TV-pakket van Sparql bij.

per maand per maand per jaar
365

Bestel nu op tweak.nl/glasvezel



Nergens
sneller
Bij Tweak houden we niet van beperkingen. Supersnel 

internet dankzij een 1000 Mbit glasvezelverbinding 

vinden wij heel normaal. Voor slechts € 40,- per maand. 

Nergens sneller of voordeliger. En voor slechts € 15,95 

extra breid je jouw pakket uit met Sparql Basic. 

Dan geniet je voor € 55,95 van 1000 Mbit, HD Televisie, 

Second Screen, Fox Sports Eredivisie en bellen vanaf 

7 cent per minuut naar vast en mobiel.

Voordelig bellen
Bij Tweak krijg je altijd gratis beschikking 

over minimaal één telefoonnummer. 

Behoud gratis je huidige nummer of krijg 

een nieuw nummer toegekend. Bel je 

niet? Dan betaal je helemaal niks. 

  • Onbeperkt vanaf € 7,50 per maand 

• Gratis nummerbehoud

• € 0,07 naar vaste en mobiele nummers

De meest relaxe
internetprovider:

Interactieve TV van Sparql
Sparql is de onafhankelijke digitale televisieaanbieder van 

Nederland. Bij ons krijg je alle zenders, functies en mogelijkheden 

die je nodig hebt voor een aantrekkelijke prijs. Bovendien kijk je altijd 

in HD, kun je alle populaire zenders 7 dagen terugkijken, ook op jouw 

tablet en smartphone. De volledige zenderlijst is te vinden op sparql.nl

Wij geloven in de kracht van keuzevrijheid. 

Alleen als jij de keuze hebt uit méér verschillende 

providers, houden wij grote partijen als KPN en 

Ziggo wakker. Kies je voor ons, dan kies je voor 

innovatie, vrijheid en vooruitgang.

Sparql Basic
Ca. 70 zenders, waaronder:

Sparql Premium
Meer dan 100 zenders, waaronder:

Internet zonder 
beperkingen

Bij ons krijg je gewoon de 

maximale snelheid: 1000 Mbit is, 

én blijft 1000 Mbit.

Klein en 
onafhankelijk
Tweak is geen logge organisatie 

met tal van afdelingen. En de 

techniek, die hebben we gewoon 

in eigen hand.

Eigen coanet
netwerk

Wij hangen eigen apparatuur in

wijkcentrales. Zo hebben wij alle 

invloed op onze verbindingen: 

qua snelheid én inkoopprijs.

Tweak is een klein familiebedrijf uit Almere. In 2002 opgericht door 

‘tweakers’ uit de community rond tweakers.net die onafhankelijk van 

de grote partijen internettoegang wilden. Prijsverhogingen, dagenlange 

storingen, mega-fusies: het belang van een onafhankelijke internetprovider 

is groter dan ooit. Gelukkig is Tweak er nu voor iedereen die glasvezel met 

1000 Mbit op ons eigen netwerk wil. 

Meer weten? Bel 0800-tweakhd of mail ons: info@tweak.nl

Een onafhankelijk 
familiebedrijf uit de polder

#1 Onafhankelijk van de internetreuzen

#2 Een eigen servicedesk

#3 Vrij en open internet

#4 Een eigen technische dienst

#5 Techniek van de toekomst 

 ‘Ik ga pas weg als 
de klant een lach 
op z’n gezicht heeft’
Jan, monteur Tweak
















