Nieuwsbrief V7.0

Nieuwsbrief januari 2017
Consumenten Provider Special
Op de startbijeenkomst in Molenschot hebben de vijf consumentenproviders op ons netwerk zich
voor de eerste keer gepresenteerd. Ruim 500 leden kwamen belangstellend kijken wat zij te
bieden hebben. Uiteraard staat deze informatie nu ook beknopt op de Website van MiddenBrabantGlas. Voor meer informatie kunt u op de pagina van iedere provider doorklikken naar de
website van de providers zelf.

Zowel TriNed, Stipte en Fiber leveren Internet, Televisie en Telefoon. Een Alles-in-1-pakket dus.

Netrebel beperkt zich bewust tot alleen snel internet.

AltijdThuis richt zich heel specifiek op de veiligheid in een omgeving die aansluit op de aloude
burenhulp in het buitengebied.
Voor meer informatie kunt u op de pagina van iedere provider doorklikken naar de website van
de provider zelf.

2 facturen / incasso’s
Let er wel op dat u straks twee facturen ontvangt. De basisfactuur is de factuur van MiddenBrabantGlas voor het gebruik van uw eigen glasvezelnetwerk. Voor C-leden is dit € 49,- /maand,
voor de B-leden € 44,- /maand en voor de A-leden € 39,- /maand.
Heeft u slechts een C-lidmaatschap van € 500,- dan betaalt u dus € 120,- /jaar meer dan
iemand met een A-ldmaatschap van € 2.500,-.
In plaats van een spaarrente van nog geen 1% zou u dus over de extra ingebrachte
€ 2.0000,- ook een voordeel van 6% kunnen behalen wanneer u overstapt op een
A-lidmaatschap. Uw lokale coöperatie is u daarbij graag behulpzaam.
Naast de maandelijkse factuur van de coöperatie betaalt u ook maandelijks uw provider. En
zoals beloofd blijft u dan totaal – uiteraard afhankelijk van de keuze van uw pakket – onder de
€ 70,-, € 65,- of € 60,- /maand. Terwijl u wel tot 10 keer sneller internet kunt krijgen dan de
toegezegde 100/100 Mbps.
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Voorbeeld: maandbedragen voor basispakketten bij de verschillende providers exclusief
gebruikskosten voor de coöperatie:
u betaalt aan:

daarnaast betaalt u aan:
een te kiezen provider voor een standaardpakket (3-in-1)

Midden-BrabantGlas

TriNed

NetRebel

financiering,
onderhoud en
belichting

Coax
eenvoudig om
te pluggen

alleen
internet

€ 39,00
€ 44,00
€ 49,00

€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

A-lid
B-lid
C-lid

Fiber
landelijk
bekend en
gratis Fox
Sport
Eredivisie
€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95

Stipte
extra service

Uitbreiding
mogelijk met:
AltijdThuis

alleen voor
beveiliging en
alarmering (geen
internet,TV, Bellen)

€ 31,00
€ 31,00
€ 31,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Zakelijk
Voor specifieke zakelijke wensen komt op hele korte termijn ook de informatie voor de zakelijke
providers op de website. Komende week vinden hiervoor afrondende gesprekken plaats.

Kiezen
In de systemen van de providers zijn inmiddels uw postcode en huisnummer bekend evenals uw
lidmaatschap van de coöperatie GroenewoudGlas U.A. Andere gegevens hebben wij uit het
oogpunt van uw privacy niet verstrekt. U mag verwachten dat providers u binnenkort via directmail zullen benaderen om hun aanbod verder aan u toe te lichten.
Wie nu te kiezen? Als coöperatie laten wij die keuze aan u over. We zullen u tijdig informeren
over een datum waarop de verschillende providers zich kunnen presenteren. Daar krijgt u volop
gelegenheid om nadere informatie op te doen.
Wij zijn er van overtuigd dat wij u een gevarieerde keuze aanbieden die recht doet aan het open
karakter van ons glasvezelnetwerk.

Provider gerelateerd e-mailadres wijzigen (Tip! Doe dit zo snel mogelijk)
Indien u nu een e-mailadres heeft dat gekoppeld is aan uw huidige provider (b.v. xx@hetnet.nl
of xx@ziggo.nl) dan moet u altijd een nieuw e-mailadres aanmaken. U kunt dit het beste nu al
doen bij een gratis mailserverdienst (b.v Hotmail, Gmail of Outlook). Wij adviseren u om dit zo
snel mogelijk te doen. U heeft dan voldoende tijd om al uw contacten hiervan op de hoogte te
brengen. Dit nieuwe e-mailadres kunt u ook al direct gaan gebruiken. U hoeft hiermee niet te
wachten tot uw glasvezel is aangesloten. Het “oude” e-mailadres komt automatisch te vervallen
als uw huidige abonnement is opgezegd.
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Tot slot.
Helaas kost het onze aannemer ruim een jaar de tijd om de meer dan 600.000 meter
glasvezelsleuf met alle buizen en kabels aan te kunnen leggen.
Natuurlijk wil iedereen als eerste aangesloten worden. Om begrijpelijke redenen moeten wij
echter onze startpunten slim kiezen. Enerzijds willen wij daar beginnen waar wij met zo min
mogelijke kosten op het landelijke internet kunnen inkoppelen. Anderzijds willen wij ook direct
zoveel mogelijk leden tegen zo laag mogelijke kosten op het eerste verdeelstation aan kunnen
sluiten. Hiermee brengen wij dan onze eerste inkomstenstroom op gang. En wij hebben zo snel
als mogelijk ook zoveel mogelijk leden geholpen. Om die reden is de eerste keuze op de POP
Gilze gevallen. Vervolgens willen wij van daaruit de beide ringstructuren gaan uitbouwen
waarmee we de bedrijfszekerheid op de langere termijn kunnen garanderen. Hierom hebben wij
ervoor gekozen de volgende POP’s in Riel, in Baarle-Nassau en in Chaam aan te leggen.
Daarmee sluiten we de eerste zuidelijke ring.
Wij zijn met de aannemer in overleg om bij een verdere snelle doorgroei van het ledenbestand
nog een tweede bouwstroom op te starten. Die gaat dan vanuit Berkel-Enschot via Haaren naar
Heusden en verder door naar Sprang-Capelle. Met de tweede noordelijke ring komen wij dan
ook weer in Gilze uit.
Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op www.Midden-BrabantGlas.nl

Met vriendelijke groeten,
Coöperatie GroenewoudGlas u.a.
Johan Martens
voorzitter
T: 013-5111368
Jan Verstijnen
secr./penningmeester M: 06 5142 2976
Frans Denissen bestuurslid
Josèt Vermeer
bestuurslid

T: 013-511 1368
W: www.Midden-BrabantGlas.nl
E: GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl
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