Glasnet Boskoop
Collectief glasvezel op ITC/PCT
Nieuwsbrief No 2, april 2019
Alle noodzakelijke voorbereidingen verlopen voorspoedig. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag
weer over onze aanpak, de aanleg, het netwerk, de diensten en de actuele planning. Vragen:
info@glasnetboskoop.nl. Meer informatie: www.glasnetboskoop.nl.
Start fysieke aanleg gepland
De aannemer is voortvarend bezig met afstemming en voorbereidingen voor de aanleg. De eerste
schouwen op klantlocatie hebben plaatsgevonden. De fysieke zichtbare bouwactiviteiten zullen medio
mei aanvangen. Door de zorgvuldige aanpak zal de lokale overlast zo beperkt mogelijk blijven en het
verkeer ter plekke zo min mogelijk hinder ondervinden.
Boskoop buitengebied eindelijk LIVE!
Eind maart zijn de eerste klanten (woningen en bedrijven) live gegaan op het netwerk van Glasnet
Boskoop. Met grote dank voor het getoonde geduld kunnen de aangesloten bedrijven en gezinnen vanaf
nu voortaan met ‘de snelheid van het licht‘ het internet op. Niet alleen beschikt men over een flitsende
en robuuste telecomverbinding ook kunnen de aangesloten bedrijven nu makkelijker digitaal innoveren.

100% eigen bandbreedte
Bij een telecomverbinding, zoals tv-kabel (coax), ADSL/VDSL en 4G en zelfs 5G deelt u uw
bandbreedte-snelheid altijd met anderen. De toegezegde ‘best-effort’ bandbreedte wordt meestal
niet constant geleverd. Alleen in geval ‘de anderen’ even niets doen beschikt u over de volle
snelheid. Dit kan voor bedrijven die bijv. in de cloud
werken vervelende vertragingen en irritaties
opleveren. Wij doen het anders! Met onze glasvezel
beschikt u altijd, dag en nacht, en van eind tot eind
(pand-datacenter) over uw volledige en eigen
internetbandbreedtesnelheid. Dus 100/100 Mbps is
altijd 100/100 Mbps.
Lopende contract
Wat te doen als uw lopende telecom contract* pas over een tijdje afloopt? U wilt geen dubbele
kosten maken, maar wel gebruik maken van onze eenmalige aansluitkosten van € 199,-?
Indien U deze maand uw bestelling bij ons plaatst en in de mail expliciet aangeeft per welke datum
u verwacht de aansluiting daadwerkelijk te gaan gebruiken (maximaal 15 maanden na oplevering
en bij voorkeur met een overlappingsperiode van minimaal 2 maanden) wordt de maanfacturatie
gestart zodra het modem door ons geïnstalleerd is en u over de verbinding beschikt.
* doorlopende telecom abonnementen zijn in NL per maand opzegbaar.
Actiemaand
Tot 30 april 2019 kan men nog gebruik maken van het eenmalig aansluittarief van € 199,-. Later
aansluiten is mogelijk, maar zal duurder uitpakken. Plaats uw bestelling tijdig door het Bestelformulier
(z.o.z.) ingevuld en ondertekend retour te mailen naar info@glasnetboskoop.nl. U ontvangt van ons een
bevestiging retour.
In drie stappen naar uw aansluiting
Nb tussen de stappen zit enige tijd. U zult tijdig benaderd worden voor het maken van een afspraak,
zodat de werkzaamheden gezamenlijk ingepland worden.
1) Schouw, lokale opname op uw perceel en in uw meterkast
2) Montage, graafwerk op uw terrein en montage vezel in uw meterkast
3) Modem, installatie modem in meterkast incl. testen verbinding
PS zorg ervoor dat er minimaal één vrije 220V stekkerdoos in uw meterkast voorhanden is.
Vragen, opmerkingen en suggesties
Heeft u nog vragen, opmerkingen en/of goede suggesties dan horen wij dit natuurlijk graag. Kijk ook op
de website www.glasnetboskoop.nl waar meer informatie te vinden is bij bijvoorbeeld de veel gestelde
vragen (FAQ). Of neem contact op met de Glasvezel Coördinator: Jochem Regtuit 06-26746022.
Met vriendelijke groeten, Team Glasnet Boskoop
Glasnet Boskoop is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de volgende partijen:

Glasnet Boskoop
Collectief glasvezel op ITC/PCT

Bestelformulier
Hierbij meld ik mijn bedrijf/organisatie aan voor een glasvezelaansluiting cq abonnement op
onderstaand adres op of nabij bedrijventerrein ITC/PCT in Hazerswoude-Dorp. Het te realiseren lokale
glasvezelnetwerk onder de naam van Glasnet Boskoop is een initiatief van FiberRevolution Nederland
BV, Greenport regio Boskoop en Interforce. Glasnet Boskoop is een 100% open zakelijk FttO netwerk,
waarbij elke aangesloten organisatie een vrije keuze heeft voor dienst(en) en provider. De maandelijkse
vastrecht factuur voor de kale glasvezelverbinding (laag 1 en 2) ontvangt u van FiberRevolution
Nederland BV. Diensten worden separaat gefactureerd door uw provider(s).

Contactgegevens
Naam Organisatie
Adres
Postcode, Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon

Hr. / Mevr.

Email
Gsm-nummer
Mailbox factuur
KVK-nummer
IBAN-bankrekening

Keuze bandbreedte & contractperiode
Pakket (ethernet

Prijs per maand
bij 5-jarig contract

bandbreedte, 1:1)

Prijs per maand
bij 3-jarig contract

(50/50 Mbps)

☐

€ 149,-

☐

€ 159,-

Basis (100/100 Mbps)

☐

€ 169,-

☐

€ 179,-

Hoog (250/250 Mbps)

☐

€ 199,-

☐

€ 209,-

Instap

De eenmalige aansluitkosten bij bestelling tot 30 april 2019 bedragen € 199,- per aansluiting. Daarna bedragen deze de
daadwerkelijke kostprijs van de aannemer doch minimaal € 850,-. Diensten dient men zelf bij een provider te bestellen.

Betaalwijze

☐
☐

Wij gaan akkoord met automatische incasso
Wij gaan niet akkoord met automatische incasso en betalen een toeslag
van 5% over het factuurbedrag

Wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van FiberRevolution Nederland BV en afspraken
rondom Glasnet Boskoop. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Een uittreksel Kamer van
Koophandel niet ouder dan twee maanden en kopie van geldig identiteitsbewijs van tekenbevoegde zijn
bijgesloten.

Naam
Functie
Datum

Glasnet Boskoop is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de volgende partijen:

Handtekening

