
Uitleg aan zakelijke leden van de coöperatie om voor de coöperatie Midden-BrabantGlas (MBG) te kiezen

Zelf 

eigenaar 

worden

Laag 1 

netwerk-

kosten incl. 

finan lasten

Laag 2 

Belichtings-

kosten

Totaal fact 

coöperatie 

consument

Gereserveerd 

consumenten 

providers 

Diensten vanaf

Triple play 

consument 

diensten Laag 

1 + 2 + 3

Internet only 

consument 

diensten  Laag 1 

+ 2 + 3

Zakelijk + extra 

SLA 100-100 + 5-

5 tel

Totaal fact 

coöperatie 

zakelijk + 

zakelijk SLA

Zakelijk te 

verwachten 

vanaf 

diensten

Zakelijke 

diensten vanaf 

Laag        1 + 2 + 

3 + SLA

Laag 1 Laag 2 Laag 1 + 2 Laag 3 Per maand Per maand SLA plus Laag 1 + 2 + SLA Laag 3 v/a p/maand

A-Leden € 500 € 2.000 € 2.500 € 20,87 € 11,36 € 32,23 € 17,36 € 49,59 € 40,50 € 15 € 47,23 € 25,00 € 72,23

B-Leden € 500 € 1.000 € 1.500 € 25,00 € 11,36 € 36,36 € 17,36 € 53,72 € 44,63 € 15 € 51,36 € 25,00 € 76,36

C-Leden € 500 € 0 € 500 € 29,13 € 11,36 € 40,50 € 17,36 € 57,85 € 48,76 € 15 € 55,50 € 25,00 € 80,50

D-Leden € 500 € 2.000 € 2.500

Iedereen die glasvezel wil moet wel eerst lid worden van de coöperatie. Het ledenkapitaal is voor de consument gelijk aan die van de zakelijke gebruikers = de coöperatieve samenwerking.

Voorkeur is, dat de eigenaar lid van de coöperatie wordt en dat MBG de vaste maandlasten (laag 1 plus laag 2 plus SLA) aan eigenaar gefactureerd en de eigenaar dat doorbelast aan de huurder

Het is echter wel mogelijk met de toestemming van de eigenaar (we moeten het pand binnen mogen komen) als huurder een lidmaatschap bij de cooperatie aan te gaan. Mail even in dat geval 

Indien er een huurder is dan zal die zelf de maandlasten voor de laag 3 provider aan zijn/haar provider gaan voldoen (geen bemoeienis met provider door de eigenaar en/of MBG)

Voor de inhoudelijke voorwaarden zie daarvoor de beschrijving op het inschrijfformulier waarin de voorwaarden zijn omschreven. Bij vragen daarover bel Jo van de Pas 0654661488.
Bij bedrijfsverzamelgebouwen waarin =>10 huurders gevestigd zijn is er een speciale regeling van maximaal 50% leegstand van toepassing voordat bijgestort moet worden naar € 2.500,-

Een lidmaatschap staat op naam maar is tevens ook gekoppeld aan het pand (leden zijn gezamenlijk eigenaar van die aansluiting). Gebruiker kan lidmaatschap wel overnemen

Bij verkoop van het pand kunt u het lidmaatschap van MBG mee doorverkopen aan de volgende koper (tekst notaris de site https://www.midden-brabantglas.nl/vraag-en-antwoord/ )

Daar kunt u een formulier downloaden dat na invulling daarmee het lidmaatschap is over te dragen via de notaris (koper neemt ook ontvangst van het extra tijdelijk ledenkapitaal mee over)

Als huurder kunt u het lidmaatschap overdragen aan de volgende huurder (samen formulier inleveren bij de lokale coöperatie met opzegging en aanmelding en onderlinge overdracht)
De coöperatie zal u op verzoek melden wanneer er een nieuwe huurder zich aanmeld voor een pand dat u heeft verlaten en dan zal de nieuwe huurder ook die minimale € 500 overdragen

Zakelijke leden is het wel toegestaan een consumenten pakket af te nemen (wel de duidelijke afspraak dat het SLA Best Effort is en er een fair use gebruik is en met overboeking >1:100)

Zakelijke gebruikers krijgen van Midden-BrabantGlas 100-100 1:1 geboekt. De door u gekozen provider kan daarbij wel een lagere boeking hanteren voor de toegang tot op de EFX

Providers kunnen op de EFX in Eindhoven inkoppelen. MBG transporteert zakelijke data over de digitale glasvezelsnelweg met een snelheid van 100Mbps up en 100Mbps down.

Indien er meer snelheid is gewenst is dat zeker mogelijk (zie onder op de site pagina https://www.midden-brabantglas.nl/zakelijk/ de zakelijke pagina) of bel Jo van de Pas 0654661488 

Zakelijke gebruikers kunnen VLAN's in laten richten tegen een eenmalige vergoeding van € 250,- en betalen geen maandlasten voor het gebruik binnen het eigen glasvezelnetwerk van MBG

Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met 2 aders vanaf elke aansluiting rechtstreeks naar de POP en zijn zogenaamde point to point verbindingen. Het is een echt open en transparant netwerk.

Bedrijven die een dubbele glasvezel aansluiting wensen en het glas aan 2 zijden het gebouw binnen moet komen dan per direct melden zodat we de plaatselijke mogelijkheden bekijken.

Samengevat

We werken als cooperatie Midden-BrabantGlas in opdracht van de 4 lokale cooperaties en werken nauw samen met de ondernemersverenigingen de gemeenten en de provincie

U kunt als ondernemers gezamenlijk gebruik maken van uw eigen glasvezelnetwerk tegen de laagst mogelijke kosten omdat elke euro winst weer terug naar de eigen leden gaat.

U krijgt de beschikking over de nieuwste techniek glasvezel tegen de laagst denkbare kosten en dat gaat binnen 15 jaar ook nog eens goekoper worden omdat de financiering dan is afgelost.

U krijg door de 1:1 boeking uw eigen bandbreedte over het totale netwerk van Midden-BrabandGlas en kunt zelfs zonder maandlasten binnen het totale MBG netwerk eigen VLAN's bouwen
Bij een A € 2.500,- lidmaatschap krijgt u voor slechs € 47,23 per maand een 100-100Mbps belichte verbinding en kunt u mogelijk zelfs uw eigen provider behouden (SLA met 7x24 bereikbaarheid).

In het lidmaatschap (A € 2.500,-, B € 1.500,- of € 500,-) zijn de aansluitkosten tot 20 meter buiten en 5 meter binnen al inbegrepen. Dus voor € 500,- heeft u de aansluiting ook al binnen. 

Later op de cooperatieve glasvezel aansluiten kost minimaal € 500,- plus het lidmaatschap plus de aansluitkosten vanaf de openbare weg met de kosten van vergunningen grondonderzoek enz.
Voor € 2.500 eenmalig bent u D lid en leggen we de glasvezelaansluiting bij u binnen, betaald u nog geen maandlasten, en kunt u daar toekomstig altijd nog gebruik van gaan maken!

Geen afname van diensten (keuze D lid ) = geen betaling maandlasten (afbouw € 2.000: terugbetaling is € 100 per jaar)

Soort 

lidmaat-

schap

Eenmalig 

leden-

kapitaal

Extra 

tijdelijk 

leden-

kapitaal

Totale inleg 

(extra inleg 

geeft 5% 

voordeel)

Ledenkapitaal Consumenten tarieven (excl. BTW) Zakelijke tarieven (excl. BTW)


