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Zoekt U een goede eerlijke belegging met 10 % rente? 

Dan kunnen wij elkaar helpen. 

 

Internet 

Er is heel veel vraag naar snel internet in het onrendabele gebied (platteland). 

Wij leggen een complete infra aan of een straalverbinding en vragen dan een maandelijks 

abonnement met een contract voor  minimaal 3 jaar. 

Dit vraagt van ons een investering vooraf voor aanleg van de hoofd infra. 

(Op onze website onder de rubriek zakelijk – internet op locatie kunt u hierover meer 

informatie vinden). 
 

Tv en Internet 

Onze tweede  pijler is het verhuur van kabel tv meestal in combinatie met snel internet voor 

o.a. verzorgingstehuizen, bungalowparken en campings. 

Ook hiervoor geldt voor ons eerst een investering vooraf en een 5 jarig verhuurcontract voor 

de maandelijkse inkomsten. 

(Op onze website onder de rubriek zakelijk kunt u hierover meer informatie vinden). 
 

 

Hoe werkt het: 

U  leent aan ons  € 10.000.-  (of een hoger bedrag) voor een periode van 3 jaar. 

Aanvangsdatum 2 april 2014 als voorbeeld. 

U ontvangt op 2 april  2015   €  1000.- rente 

                        2 april  2016   €  1000.- rente 

                        2 april  2017   €  1000.- rente en de  uitgeleende € 10.000,- weer  retour. 

 

Voor u een mooie kortlopende belegging en voor ons geweldig om weer een project uit te 

kunnen rollen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rolf Edens 

 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar:  rolf@arobantennebouw.nl  

Dan neem ik even contact met U op. 

 

 

 

 

Foarwurk 39k 
9248 SL Siegerswoude Holland 
 
Tel. 0516-541129 
Fax. 0516-541985 
 
info@arobantennebouw.nl 
www.arobantennebouw.nl 

mailto:rolf@arobantennebouw.nl


Ons bedrijf 

Arob Antennebouw bestaat sinds 1984 (al  30 jaar) en is al vanaf het begin heel actief  in 

kabel tv projecten, vroeger hadden veel woonwijken hun eigen mast en kabel tv systeem. 

We hebben meer dan 150 campings en bungalowparken voorzien van een eigen kabel tv 

netwerk inclusief aanleg van de coax en uitrekenen coax netwerk. 

 

Wij hebben ook grote landelijk klanten zoals de NAM, Shell, diverse Nederlandse 

ambassades, justitie (gevangenissen Veenhuizen, Leeuwarden, Hoogeveen en Groningen). 

Maar ook o.a. Landal Greenpark, Hogeboom vakantieparken en een aantal van der Valk 

Hotels. 

 

Sinds 2003 draadloos internet,  Siegerswoude was  het eerste draadloze dorp, hiermee hebben 

we het NOS journaal gehaald en waren we landelijk nieuws. Na Siegerswoude hebben we 

vele dorpen voorzien van draadloos internet. 

 

Nu wordt internet door ons veel aangelegd op campings, bungalowparken jachthavens en 

kleine buurschappen inclusief de aanvoer van heel snel internet. 

 

Voor de consument thuis hebben we een winkel en leveren we satelliet tv en antennetechniek 

Kijk eens op www.arobantennebouw.nl 

 

http://www.arobantennebouw.nl/

