Glasvezel wordt zichtbaar

Nieuwsbrief V13.0 mei 2018

Iedereen in ons verzorgingsgebied ziet nu allerlei werkzaamheden aan
ons glasvezelnetwerk:
In Esch en Vught is net gefreesd en geboord, in Haaren en Oisterwijk is
de aannemer nu druk met de aanleg van de kabels. Op bedrijventerrein
Kreitenmolen is de aannemer aan het HASsen (maken van
HuisAanSluitingen). En daarna krijgt de gekozen provider een bericht
om die adressen te gaan aansluiten. En wat wij dán zien en horen wilt u
niet voor uw eigen glasvezelaansluiting.
In deze Nieuwsbrief leest u er meer over.
Ondertussen zitten we in Midden-BrabantGlas totaal op ruim 4200 leden
waarvan in onze coöperatie meer dan 980.
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1. Hoe staat het met uw aansluiting?
1.a.

Deelgebied

Planning ter indicatie (wijzigingen voorbehouden)

Aangesloten

Plaatsen

Schouwen

op PoP
GWG

Loven

Noord

Graven

Belichting

gestart
Berkel-Enschot Udenhout

gereed

gereed

gereed

gereed

ja

Mei-juni

ja

uitgesteld

wachten

vanwege

op groen

weg

licht

herinrichting

gemeente

gereed

gereed

Mei-juni

ja

Ja

Juli-Aug

West (=Waalwijkseweg +
Loonse Molenstraat)

GWG

Haaren

Noord

Udenhout Oost, Biezenmortel
(buitengebied), Helvoirt
(noordelijk N65)

GWG

Haaren

Udenhout Schoorstraat

Noord

GWG

Haaren

Cromvoirt

Haaren

Haaren,

Noord

GWG Zuid

Oisterwijk en Heukelom ten
noorden van spoorlijn
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GWG Zuid

Loven

Oisterwijk en Heukelom

Mei

Juni-Juli

Juli-Aug

???

???

???

ten zuiden van spoorlijn,
GWG

Haaren

Biezenmortel (centrum)

Haaren

Esch/Vught

Noord
GWG Oost

Juni-Juli

Juli – Sept

Sept- Okt

(incl. Beukenhorst)

1.b.

Toelichting op de termen

Het schouwen houdt in dat de aannemer bij u thuis de gewenst situatie bij
u opneemt.
Het belichten is een onderdeel van het HASsen (HAS – HuisAanSluiting)
De afspraak om uw pand te HASsen wordt gemaakt door onze aannemer
Spitters via e-mail. Als u die datum niet past kunt u het aangeven nummer
bellen.
Het HASsen houdt het volgende in:
- de kabel die nu buiten aan de gevel staat wordt naar binnen gebracht
en afgemonteerd.
- de aannemer meet de glasvezelkabel door naar het PoP-station en terug
(controlemetingen).
- vanuit het PoP-station meet men ook heen en weer.
- Als al deze metingen worden goed bevonden is uw aansluiting klaar
voor gebruik en kan de BELICHTING erop. Wij berichten de door u
gekozen provider hierover zodat die het modem/router kan komen
monteren zoals u heeft afgesproken.

2. Wat moet u zelf doen?
2.a. Uw emailadres aanpassen
Als het eindigt op bijvoorbeeld: @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @planet.nl
@wxs.nl, @hetnet.nl, @xs4all.nl, @telfort.nl etc. of op @ziggo.nl.
U kunt dit mailadres namelijk niet meer gebruiken bij uw nieuwe provider.
Kies nu een ‘vrij’ e-mailadres dat u bij wisseling van provider niet telkens
hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld: @outlook.com, @gmail.com, @live.nl,
@hotmail.nl etc. zijn enkele alternatieven maar ook @uwnaam.nl..

2.b. Uw nieuwe e-mailadres / telefoonnummer of bankrekeningnr.?
Graag doorgeven aan onze Ledenservice Midden-BrabantGlas. Dat kan via
mail aan Ledenservice@Midden-BrabantGlas.nl. Maar bellen kan ook naar
013-36 99 378.
Ook voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de
Ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer.

2.c. Geen provider gekozen? Toch maandkosten betalen!
Zodra de aannemer klaar is met HASsen kan het glasvezelnetwerk door u
gebruikt gaan worden. Wij berichten de provider daar dan ook over. De
coöperatie start 2 tot 4 weken na het HASsen met het incasseren van de
maandbedragen: A-lid € 39,-, B-lid € 44,- en C-lid € 49,-. Dit is excl. de
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maandkosten van de provider. Die worden door de provider zelf bij u in
rekening gebracht.

2.d. KIES NU EEN PROVIDER!
Om te voorkomen dat u een glasvezelaansluiting heeft die u niet kunt
gebruiken is het verstandig om NU een abonnement bij een provider af te
sluiten. Zie https://www.midden-brabantglas.nl/particulieren/
Als wij over de keuze van de provider vragen krijgen beantwoorden wij die in
principe niet. Voor ons zijn ze allemaal gelijkwaardig en dus ligt die keuze bij
u.
Wij leggen (alleen) het netwerk aan. De provider levert de diensten die u wilt
gebruiken.
Maar om u een beetje op weg te helpen gebruiken wij wel eens een simpele
Ja/Nee route.
Wil je alleen maar snel internet zonder TV en zonder bellen?
dat bieden
Netrebel, Trined en Fiber aan.
Heb je coaxbekabeling in huis die je wilt handhaven?
dat biedt TriNed
aan.
Wil je een monteur, die het komt installeren?
dat bieden Stipte en
TriNed en Fiber aan.
Hoeveel en welke TV-zenders wil je hebben? Vergelijk het aanbod van
TriNed, Fiber en Stipte.
De kosten voor bellen en extra set-top box ontlopen elkaar niet zo veel.

2.e. Als alles goed werkt?
Dan kunt u uw bestaande e-mailadres, internetaansluiting (KPN-of Ziggoaansluiting) en televisieaanbieder (bv Canal Digitaal, Ziggo of KPN)
opzeggen. Maar doe dat NIET eerder dan dat de diensten van de nieuwe
aanbieders allemaal goed werken.

3. Tot slot
3.a. Wilt u uw pand verhuren?
Als de huurder de maandfactuur van de coöperatie moet gaan betalen (dus
van Laag 1: de kosten van aanleg en onderhoud en van Laag 2: de belichting
van de kabel) dan moet de huurder wel een ledenovereenkomst invullen.
Als dit niet gebeurt dan krijgt de eigenaar de factuur toegezonden ongeveer
een maand na de technische oplevering door Spitters.

3.b. Gaat u uw pand verkopen?
Dan kunt u ons dat het best z.s.m. melden. Dan zorgen wij voor een
document “Akte overdracht Lidmaatschapsrecht”. Daarmee draagt u de
rechten en plichten van het lidmaatschap dat u bent aangegaan met de
coöperatie over aan de koper. De verkoper, de koper en de coöperatie
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ondertekenen deze akte die de notaris kan bijvoegen bij het transport van de
eigendomsakte van het pand. De koper vult een lidmaatschapsovereenkomst
in van GroenewoudGlas zodat wij de benodigde gegevens hebben en een
geruisloze overgang kunnen verzorgen.

3.c. Wilt u onze mails blijven ontvangen?
Voorkom dat dat onze mail wordt gezien als SPAM.
Wij krijgen regelmatig signalen dat, naast de facturen, ook onze
nieuwsbrieven soms als SPAM worden gezien. Om dat te voorkomen vragen
wij u de volgende e-mailadressen aan uw contactpersonen toe te voegen:
GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl en Administratie@Midden-

BrabantGlas.nl en info@atopbedrijfsadvies.nl (penningmeestermailadres)
Problemen bij werkzaamheden aanleg glasvezel?
Bel dan naar onze aannemer Spitters 085-90 20 977.
Voor meer informatie en actueel nieuws kunt u altijd op de website van MiddenBrabantGlas terecht: www.Midden-BrabantGlas.nl. Maar kijk ook eens onder
tabblad “Vraag en antwoord”
Succes met de omschakeling naar snel internet.
Geen enkele verbetering gaat zonder slag of stoot. Maar daarna kan het genieten
beginnen.

Met vriendelijke groeten,
Coöperatie GroenewoudGlas u.a.
Johan Martens
Jan Verstijnen
Frans Denissen
Josèt Vermeer

voorzitter
t: 013-511 13 68
secr./penningmeester m: 06 51 42 2976
bestuurslid
bestuurslid

Mailadres: GroenewoudGlas@Midden-BrabantGlas.nl
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