
 

 
Eindhoven, 2 december 2021 - Per september 2021 is BRE-EFX de nieuwe 

eigenaar van Glasvezel Eindhoven B.V. (GVE). Was er het laatste jaar al sprake 

van een intensieve samenwerking, vanaf nu is het netwerk in eigendom van 

BRE-EFX. Hiermee is doorontwikkeling van het netwerk gewaarborgd en krijgen 

klanten toegang tot nieuwe dienstverlening. Met het samengaan van de twee 

bedrijven ontstaat één dekkend zakelijk breedbandnetwerk voor Eindhoven. 

 

De ondernemersverenigingen hebben destijds zonder commercieel belang 

Glasvezel Eindhoven gestart vanuit de gedachte dat glasvezel, vanwege het 

enorme belang, een nutsvoorziening zou moeten zijn. De hoofddoelstelling is 

niet winstoptimalisatie maar continuïteit en veiligheid zodat er een goede 

dienstverlening is voor elke klant. Aangezien dit ook geldt voor BRE ligt een 

samengaan met BRE-EFX voor de hand. Vandaar dat beide netwerkpartijen de 

handen ineen hebben geslagen en BRE-EFX de aandelen van de 

ondernemersverenigingen van de 5 betreffende bedrijventerreinen heeft 

overgenomen.  

 

Technische vernieuwingen in 2022 

Het glasvezelnetwerk van GVE, aangelegd op 5 bedrijventerreinen (De Hurk, 

GDC, Esp, Eindhoven Airport en Kapelbeemd) en StrijpT worden technisch en 

organisatorisch verbeterd. Zo worden in 2022 in het netwerk technische 

vernieuwingen doorgevoerd en wordt het dienstenportfolio uitgebreid, zodat de 

bedrijven de komende jaren verzekerd zijn van optimale connectiviteit. Ook 

worden processen efficiënt ingericht en worden nieuwe tools ontwikkeld om de 



 

partners beter te kunnen ondersteunen. De goede samenwerking met de 

ondernemersverenigingen van de 5 bedrijventerreinen wordt in de toekomst 

voortgezet.  

 

 

Wijziging contactgegevens Glasvezel Eindhoven 

Voor klanten van Glasvezel Eindhoven blijft het aanspreekpunt voor 

(aan)vragen / wijzigingen info@glasvezeleindhoven.nl en het telefoonnummer: 040-

3030905.  

 

Het postbusnummer komt per 1 januari 2022 te vervallen. 

Wij verzoeken uw post te adresseren aan: 

 

Glasvezel Eindhoven BV. 

Prof. Dr. Dorgelolaan 40 

5613 AM Eindhoven  

 

 

  

 

Over BRE-EFX 

BRE-EFX (Breedband Regio Eindhoven en Eindhoven Fiber Exchange) levert 

connectiviteit voor de zakelijke markt met een betrouwbaar glasvezelnetwerk 

en glasvezelknooppunt in Eindhoven. Vele partnernetwerken komen bij het 

knooppunt samen waarbij goede en veilige verbindingen, op basis van 

betrouwbare carrier ethernet technologie, toegang bieden tot een open en 

onafhankelijke marktplaats van dienstenleveranciers. Glasvezelverbindingen 

(dark fibers) gecombineerd met carrier ethernet technologie maken 

datatransport minder kwetsbaar dan over het internet en is voor hackers 

moeilijker bereikbaar.  

  

U ontvangt deze email omdat u klant bent van Glasvezel Eindhoven BV. U heeft aangegeven 

deze informatie van ons te willen ontvangen of omdat wij in het verleden contact met elkaar 

hebben gehad en wij reden zien om u te informeren over onze activiteiten. 

 

Onze contactgegevens: 

mailto:info@glasvezeleindhoven.nl


 

Glasvezel Eindhoven B.V. Professor Dr Dorgelolaan 40 EINDHOVEN, Noord-Brabant 5613 AM 

Netherlands 

 

Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen? 

U kunt uw voorkeuren bijwerken of u uitschrijven van deze lijst.  

  

 

https://breedbandeindhoven.us12.list-manage.com/profile?u=ceea75aad920b7907190a541f&id=4862554042&e=b274b46e60&c=05a1b53d71
https://breedbandeindhoven.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=ceea75aad920b7907190a541f&id=4862554042&e=b274b46e60&c=05a1b53d71

