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Belangrijk nieuws over uw glasvezelaansluiting!

Beste klant,
Het heeft even geduurd, maar de aanleg van glasvezel is begonnen in het buitengebied van Salland. U hoort bij de ruim 60% van de
mensen die heeft gekozen voor een glasvezelabonnement en daarom wordt uw adres aangesloten op het glasvezelnetwerk van CIF.
Introductie eenmalige afkoop € 1.300,U heeft gekozen voor het aanbod dat bestaat uit een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97 in combinatie met een abonnement
bij een dienstaanbieder. Dit geldt zo lang u gebruik maakt van het abonnement. Wij weten dat veel van onze klanten deze
vastrechtvergoeding graag willen afkopen, daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw contract om te zetten.
U heeft twee mogelijkheden:
1.

U doet niets, uw contract blijft zoals het is. U betaalt de maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97 naast het abonnement bij
de dienstaanbieder.

2.

U maakt gebruik van ons aanbod om de vastrechtvergoeding eenmalig af te kopen met een bedrag van € 1.300, incl. BTW.
U vult bijgaand wijzigingsformulier in en stuurt deze in bijgevoegde antwoordenvelop terug naar ons. Het abonnement bij de
dienstaanbieder blijft ongewijzigd.

Betaling eenmalige afkoop
Maakt u gebruik van het aanbod om uw contract om te zetten? Dan ontvangt u de factuur voor de eenmalige afkoop, binnen twee weken
nadat uw aansluiting is gerealiseerd en geactiveerd door de aannemer. Regel dit voor 1 juli a.s. dan weet u zeker dat er geen extra kosten
voor de maandelijkse vastrechtvergoeding in rekening gebracht worden.
Aanleg glasvezel
Aannemer VolkerWessels Telecom legt het glasvezelnetwerk aan in Salland Noord en Zuid. Meer informatie over de aanleg en de globale
planning kunt u vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Over de aanleg van het glasvezelnetwerk en het realiseren van de
aansluiting bij u thuis, communiceert VolkerWessels Telecom rechtstreeks met u. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen
met VolkerWessels Telecom. Zij helpen u graag op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur en zijn bereikbaar via 088 - 18 600 66.

ONDERSTEUND DOOR

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over het omzetten van uw contract? Kijkt u dan op www.glasvezelbuitenaf.nl. Hier vindt u ook de gewijzigde
voorwaarden. Wilt u ons liever persoonlijk spreken, dat kan via 088-758 58 00 of info@glasvezelbuitenaf.nl.
Met vriendelijke groet,

Piet Grootenboer
Directeur Glasvezel buitenaf B.V.

Bijlagen:
- Wijzigingsformulier
- Antwoordenvelop

