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De aanleg is gestart! In deze nieuwsbrief informeren wij u graag weer over het netwerk, de diensten 
en de bijgewerkte planning. Zie ook: www.glasnetboskoop.nl of mail: info@glasnetboskoop.nl. 
 
Start fysieke aanleg  
Onze aannemer NKM (en DZM) is maandag 20 mei 2019 
begonnen met de daadwerkelijke aanleg. Afgelopen weken is 
er geschouwd bij de aan te sluiten adressen. Deze week is men 
bezig met aanbrengen van boogzinkers onder op/afrit en de 
asfaltwegen kruisingen. Volgende week start men met het graaf 
tracé langs de wegen. Onze aanpak is erop gericht de lokale 
overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo min 
mogelijk hinder te laten ondervinden. 
 
Slimme aanleg  
Een van de kenmerken van onze aanpak is dat onze 
glasnetwerken gebied dekkend zijn. Zo goed als alle straten 
op ITC/PCT en Green Tech Valley worden voorzien van 
glasvezelbuizen, zodat later aansluiten gemakkelijk en snel 
kan, zonder dat er weer op het terrein moet worden 
gegraven. Dit voorkomt onnodige overlast. De buizen 
hebben voldoende capaciteit om op termijn alle gevestigde 
ondernemers aan te sluiten. Voor een na-aansluiting wordt 
alleen gegraven van pand naar de weg. Daar wordt 
aangekoppeld op de bestaande glasvezelbuizen. 
 
Vrij verkeer van Data & Diensten 
Onze netwerken geven ondernemers de vrijheid om te ondernemen en te innoveren. Providers 
behoeven bij ons niet, zoals gebruikelijk in de telecommarkt, eenmalige of periodieke 
toegangskosten te betalen. Zij krijgen van ons vrije en gratis toegang tot ons glasnetwerk. Dit is 
niet alleen goed voor de aangesloten bedrijven, ook betekent dit dat men zelf makkelijk en zonder 
extra kosten digitale diensten kan aanbieden. 
 
Actie afgelopen 
De actieperiode is voorbij, maar het kan toch lonen om nu alsnog aan te sluiten. U voorkomt namelijk 
hogere eenmalige kosten later. Neem gerust contact met ons op om navraag te doen. 
 
Check uw meterkast  
Zorg ervoor dat er minimaal één vrije 220V stekkerdoos in uw meterkast aanwezig is. 
 
Projectleider  
Voor vragen over aanleg kunt u contact opnemen met de uitvoerder Niels van Beek,  
06-13144043, Niels.vanBeek@nkm.nl 
 
Vragen, opmerkingen en suggesties 
Heeft u nog vragen, opmerkingen en/of goede suggesties dan horen wij dit natuurlijk graag. Kijk ook op 
de website www.glasnetboskoop.nl waar meer informatie te vinden is bij bijvoorbeeld de veel gestelde 
vragen (FAQ). Of neem contact op met de Glasvezel Coördinator: Jochem Regtuit 06-26746022. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Team Glasnet Boskoop 
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Bestelformulier 

Hierbij meld ik mijn bedrijf/organisatie aan voor een glasvezelaansluiting c.q. abonnement op 
onderstaand adres op of nabij bedrijventerrein ITC/PCT in Hazerswoude-Dorp. Het te realiseren lokale 
glasvezelnetwerk onder de naam van Glasnet Boskoop is een initiatief van FiberRevolution Nederland 
BV, VVE ITC/PCT, Greenport regio Boskoop en Interforce. Glasnet Boskoop is een 100% open zakelijk 
FttO netwerk, waarbij elke aangesloten organisatie een vrije keuze heeft voor dienst(en) en provider(s). 
De maandelijkse vastrecht factuur voor de kale glasvezelverbinding (laag 1 en 2) ontvangt u van 
FiberRevolution Nederland BV. Diensten worden separaat gefactureerd door uw provider(s).  
 

Contactgegevens 
Naam Organisatie  

Adres  

Postcode, Plaats  

Telefoonnummer  

Contactpersoon Hr. / Mevr. 

Email  

Gsm-nummer  

Mailbox factuur  

KVK-nummer  

IBAN-bankrekening  
 

Keuze bandbreedte & contractperiode 
Pakket (ethernet 
bandbreedte, 1:1) 

Prijs per maand                             
bij 5-jarig contract 

Prijs per maand                             
bij 3-jarig contract 

Instap    (50/50 Mbps)  ☐     € 149,-  ☐     € 159,- 

Basis (100/100 Mbps)  ☐     € 169,-  ☐     € 179,- 

Hoog (250/250 Mbps)  ☐     € 199,-  ☐     € 209,- 
De eenmalige aansluitkosten bij bestelling tot 30 april 2019 bedragen € 199,- per aansluiting. Daarna bedragen deze de 
daadwerkelijke kostprijs van de aannemer doch minimaal € 850,-. Diensten dient men zelf bij een provider te bestellen. 
 

Betaalwijze   ☐ Wij gaan akkoord met automatische incasso 
☐ Wij gaan niet akkoord met automatische incasso en betalen een toeslag 
      van 5% over het factuurbedrag  
 

Wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van FiberRevolution Nederland BV en afspraken 
rondom Glasnet Boskoop. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Een uittreksel Kamer van 
Koophandel niet ouder dan twee maanden en kopie van geldig identiteitsbewijs van tekenbevoegde zijn 
bijgesloten.  
 

Naam    

 

Handtekening 

Functie  

Datum  
 


