
Ondernemers op de bedrijventerreinen waar Red Connect al beschikbaar is mogen 

deelnemen aan de ‘Red Connect Overstapweken’. Het gaat om de bedrijven op Kantoren-

park, Azeven Noord en de Haven in Drachten, Eekterveld in Vaassen, Engelenburg in 

Twello, Marslanden en Oosterenk in Zwolle, Biensma in Grou en Meppel Noord in Meppel. 

De actie loopt voor alle genoemde terreinen vanaf 25 oktober 2021 t/m 17 december 2021.

In deze actieperiode kun je extra voordelig instappen. 

- Kies je voor het Zeker van je zaak abonnement dan krijg je de aansluiting t.w.v.    

€1.250,- gratis en ontvang je de eerste 3 maanden abonnementskosten van ons cadeau.

- Kies je voor het Vrije vogel abonnement dan krijg je de aansluiting t.w.v. €1.250,-   

gratis en ontvang je de eerste maand abonnementskosten van ons cadeau.

Aansluitdatum

Wij zorgen ervoor dat je verbinding binnen 5 werkdagen online is. Is dit te snel voor je? 

Kies dan een andere aansluitdatum. Nog geen aansluitpunt in je meterkast? Dan duurt het 

iets langer voordat je online kunt. We gaan jouw aansluiting zo snel mogelijk fixen, meestal 

binnen 6 weken. We houden je op de hoogte. Je abonnement gaat in op de dag dat de 

glasvezelverbinding is geactiveerd. 

Nog niet contractvrij?

Zit je nog vast aan een contract bij een andere provider en ben je binnen 6 maanden na de 

actieperiode contractvrij? Dan kun je alsnog deelnemen aan de ‘Red Connect 

Overstapweken’. Meld je aan tussen 25 oktober en 17 december 2021 en plan zelf je 

aansluitdatum in tot 6 maanden na de actieperiode. Zit je langer dan 6 maanden vast aan 

een contract bij een andere provider dan kun je helaas niet deelnemen aan deze actie.

Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze zijn 

makkelijk te vinden op onze website redconnect.nl. Ook geef je door deelname Red 

Connect toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken om je te informeren en 

afspraken in te plannen, zodat je zo snel mogelijk online kunt.
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