eMail-adressen wijzigen in verband met overstap op glasvezel.
In de weken 41 en 42 was de start van de vraagbundeling voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk in Noord-West Overijssel. En als alles naar verwachting gaat zullen
halverwege 2018 de eerste adressen al worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Mocht u één of meerdere eMail-adressen hebben bij uw huidige Internet Provider, dan bent
u die kwijt wanneer u overstapt op glasvezel! Sommige meteen, andere na enkele maanden.
U ontvangt dan geen mail meer op die eMail-adressen en kunt er ook niet meer mee
verzenden.
Dit kan grootte consequenties hebben.
Denk hierbij aan uw zakelijke contacten zoals klanten, afnemers, leveranciers, enz..
Maar ook privé. Familie, vrienden, kennissen. Uw werkgever, …. .
En natuurlijk met de banken, verzekeraars, de overheid (Belastingdienst, Sociale
verzekeringsbank, UWV, Werk.nl, ….. ). De gemeente. Social Media (Facebook, Twitter,
LinkedIn, ….. ). Tandarts, huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, kerk, enz., enz..
En ook de websites waarbij u zich hebt ingeschreven voor o.a. nieuws, aanbiedingen,
productinformatie, games, discussies, online shopping, …… .
Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle eMail-adressen provider gebonden is en dat het
gemiddeld een half jaar duurt voordat alles en iedereen op de hoogte is van uw gewijzigde
eMail-adres. Als alles naar verwachting gaat zullen de eerste adressen al binnen een half jaar
worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.
Wanneer uw eMail-adres eindigt op één van de adressen in de onderstaande lijst is het
daarom zaak nú al actie te ondernemen.
1. @kpnmail.nl
2. @hetnet.nl
3. @xs4all.nl
4. @tele2.nl
5. @ziggo.nl
6. @kpnplanet.nl
7. @planet.nl
8. @netmail.nl
9. @upcmail.nl
10. @chello.nl
11. @a2000.nl
12. @home.nl
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13. @casema.nl
14. @multikabel.nl
15. @zonnet.nl
16. @quicknet.nl
17. @tiscali.nl
18. @wxs.nl
19. @freeler.nl
20. @telfort.nl
21. @versatel.nl
22. @online.nl
Mocht uw eMail-adres hier niet op eindigen, maar bent u er niet zeker van of u nog
bereikbaar bent na de aansluiting op gasvezel, neem ook dan contact met mij op.
Bent u in het bezit van een KvK-nummer? Dan kan uw nieuwe eMail-adres eindigen op
@”uwbedrijfsnaam”.nl
En anders op bijv. @outlook.com of @gmail.com
Het is sowieso verstandig om een provider onafhankelijk eMail-adres te hebben. Want
mocht u in de toekomst nog een keer van provider wisselen, hoeft u zich m.b.t. mail geen
zorgen te maken.
DutchVDI kan u adviseren en ondersteunen in het kiezen van een ander eMail-adres en het
overzetten van uw huidige mail en agenda hier naartoe.
Ook voor het registreren van een eigen domeinnaam bent u bij DutchVDI aan het juiste
adres.
Alfred van Benthem
DutchVDI
Kallenkoterallee 159
8331 AD Steenwijk
T: 0521-744847
E: info@dutchvdi.nl
I: http://www.dutchvdi.nl

2

