
Glasvezel Internet Vergelijken 
Handleiding 
De website van overstappenvanprovider.nl heeft een tool 
ontwikkeld waarmee je glasvezel internet kunt vergelijken en 
daardoor gaat besparen op je vaste lasten. Met de 
vergelijker vergelijk je niet alleen op prijs maar ook op het 
internet aanbod. Zo kun je direct zien welke 
internetpakketten er door de diverse internetaanbieders 
aangeboden worden. 


De internet vergelijker laat ook zien welke glasvezel internetverbindingen er mogelijk zijn op 
jouw adres. Of je nu 100, 200 of 1000 mbit/s wilt. Je ziet direct de prijs en mogelijkheid om 
over te stappen. In deze handleiding leggen we je uit hoe het precies werkt.


Vergelijken Handleiding 
Bezoek onze pagina glasvezel internet vergelijken 


• Stap 1: 

Vul in de vergelijker je postcode en huisnummer in.


• Stap 2: 

Bekijk het aanbod; De goedkoopste glasvezel internet abonnementen zie je bovenaan staan 
en in het balkje eronder zie je direct welke actie er momenteel actief is. Bijvoorbeeld *nu 6 
maanden met 50% korting, of geen installatie en monteurskosten*


• Stap 3: Vergelijk het aanbod en maak je keuze: kies het tabje “meer informatie’ om te zien 
wat alle mogelijkheden zijn en klik vervolgens op “BEKIJK” je gaat dan direct naar de 
website van de gekozen internetprovider. Op de website van de provider hoef je jouw 
postcode niet meer in te vullen en zie je direct het pakket naar keuze. 


http://overstappenvanprovider.nl
https://overstappenvanprovider.nl/internet-tv/glasvezel-internet-vergelijken/


• Stap 4: Op de website van de gekozen aanbieder kun je jouw gegevens verder invullen om 
vervolgens over te stappen. Vul je startdatum in met overstapservice. Na je bestelling 
ontvang je direct een bevestigingsmail.


• Stap 5: Leun achterover en laat de provider de rest doen, op de dag van overstap hoef je 
alleen de verzonden modem te installeren. (Bij glasvezel wordt er vaak een gratis monteur 
aangeboden om de verbinding in je huis tot stand te brengen).


Met onze internetvergelijker hoef je niet verder te zoeken, wij bieden vergelijkingen aan van 
alle soorten internetproviders en zie je direct welke aanbiedingen er op dit moment geldig 
zijn.
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