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Belangrijk nieuws over glasvezel!

Geachte inwoner van het buitengebied van Salland,
U heeft het ongetwijfeld gehoord, de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Salland is begonnen. Ruim 60% van de inwoners heeft
al gekozen voor glasvezel en krijgt daarom een glasvezelaansluiting thuis.
Glasvezelaanbieding
CIF heeft inmiddels veel ervaring opgedaan m.b.t. de aanleg van glasvezel in het buitengebied en heeft daarom besloten een aantal
wijzigingen door te voeren:
1.

Glasvezelaansluiting thuis. Alleen de mensen die zijn ingegaan op het glasvezelaanbod, krijgen de glasvezelaansluiting thuis.

2.

Introductie van eenmalige afkoop. Veel van onze klanten willen de vastrechtvergoeding graag afkopen en daarom hebben wij
besloten deze mogelijkheid te introduceren in Salland. Het eenmalige afkoopbedrag voor u is € 1.300,- incl. BTW.

Omdat bovenstaande afwijkt van hetgeen wij tijdens de glasvezelcampagne hebben gecommuniceerd, bieden wij u de mogelijkheid om
een glasvezelaansluiting te laten realiseren, zonder dat u de eenmalige aansluitkosten van € 239,- incl. BTW betaalt. Dit aanbod geldt
alleen in combinatie met een abonnement bij een dienstaanbieder. U kunt kiezen uit een abonnement voor internet, televisie en/of
telefonie van de aanbieders Caiway, CBizz, Fiber, PlinQ, Solcon en WeServe.
Abonnement afsluiten?
U kunt een abonnement voor internet, televisie en/of telefonie rechtstreeks bij de dienstaanbieders afsluiten. Dat kan via hun website of
telefonisch. Wilt u advies over de aanbieder en het abonnement? Loop dan eens binnen bij een lokale verkoper bij u in de buurt. Kijk op
www.glasvezelbuitenaf.nl bij welke verkopers u terecht kunt.
Let op! U heeft dus twee mogelijkheden:
1.

U doet niets, u krijgt geen glasvezelaansluiting thuis. Wilt u op een later moment toch een glasvezelabonnement?
Dan betaalt u eenmalig € 239,- extra, naast de kosten voor de vastrechtvergoeding.

2.

U maakt gebruik van ons aanbod vóór 1 juli 2017 en krijgt een glasvezelaansluiting thuis.
U sluit een abonnement af bij een dienstaanbieder voor internet, televisie en/of telefonie.
U kiest voor de vastrechtvergoeding:
- eenmalige afkoop; u betaalt € 1.300,- òf
- maandelijks; u betaalt elke maand € 9,97 zo lang u een abonnement afneemt bij de dienstaanbieder
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Betaling eenmalige afkoop
Maakt u gebruik van de eenmalige afkoop? Dan ontvangt u de factuur voor de eenmalige afkoop, binnen twee weken nadat uw
aansluiting is geactiveerd.
Aanleg glasvezel
Aannemer VolkerWessels Telecom legt het glasvezelnetwerk aan. 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.
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over glasvezel in Salland? 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.

