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De aanleg vordert gestaag! In deze nieuwsbrief informeren wij u graag weer over het netwerk, de
diensten en de bijgewerkte planning. Zie ook: www.glasnetboskoop.nl of mail: info@glasnetboskoop.nl.
Status fysieke aanleg
De graafwerkzaamheden vorderen gestaag. Maar zoals bij elk project zijn er ook factoren die vertragend
werken. Mede vanwege de bouwvakvakantie gaan wij daarom nu uit van oplevering van alle klant
aansluitingen eind augustus, begin september. Het bouwteam doet er alles aan om uw aansluiting zo
spoedig mogelijk te realiseren.

Installatie glasvezel apparatuur
Zodra de aannemer uw verbinding fysiek heeft opgeleverd door de verbinding door te meten, zal de
engineer spoedig daarna het glasvezelmodem in uw meterkast plaatsen. Zorg er s.v.p. voor dat er
minimaal één vrije 220V stekkerdoos in uw meterkast aanwezig is. Na een succesvolle test is uw
verbinding geactiveerd, maar nog zonder diensten zoals internet.
Daarna kunnen de diensten van de door u gekozen provider ingericht worden. Maak via email bekend
welke provider(s) u gekozen heeft en onze technici zullen een speciaal VLAN voor hen inrichten. Zodra
dit is gebeurd is uw glasvezel aansluiting inclusief diensten volledig operationeel.
Actie afgelopen
De actieperiode is voorbij, maar het kan toch lonen om nu alsnog aan te sluiten. U voorkomt namelijk
hogere eenmalige kosten later. Neem gerust contact met ons op om navraag te doen.

Projectleider
Voor vragen over aanleg kunt u contact opnemen met de uitvoerder Niels van Beek,
06-13144043, Niels.vanBeek@nkm.nl
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.

WIJ WENSEN U EN UW TEAM EEN FIJNE EN ZONNIGE ZOMER TOE !
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 c.q. 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, VVE ITC/PCT, 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(s).
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

