Glasnet Nieuwkoop Nieuwsbrief
Nieuwsbrief No 3, maart 2015
Beste relatie,
Hierbij alweer de derde nieuwsbrief van Glasnet Nieuwkoop. Heeft u nog vragen, tips of suggesties
dan zien wij deze graag tegemoet via info@glasnetnieuwkoop.nl.
Start aanleg 30 maart !
Hoewel de voorbereidingen voor de aanleg van het netwerk helaas iets uitgelopen zijn, zijn wij toch blij
te kunnen melden dat de startdatum voor aanleg van het netwerk vast staat: maandag 30 maart om
17:30 uur. U bent natuurlijk van harte welkom om samen met wethouder Guus Elkhuizen en de
besturen van de ondernemersverenigingen: Stichting Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop (DON),
Commerciële Club Nieuwkoop (CCN) en OV Liemeer/Groene Hart de schop symbolisch in de grond
steken. De feestelijke ceremonie zal voor het pand van EcoDrukkers op terrein De Olm,
Handelsweg2, 2421 LP Nieuwkoop plaatsvinden. Wij begroeten u graag maandag!
Oplevering van uw glasvezel aansluiting
De doorlooptijd voor de complete aanleg op zowel De Olm als Schoterhoek (inclusief de connectie via
Backhaul Eurofiber) bedraagt normaalgesproken 6 tot 8 weken. Maar dit kan natuurlijk altijd nog iets
schuiven. Wij verzoeken u daarom nog even geduld te hebben. Glasnet Nieuwkoop zal naar
verwachting dus in mei 2015 de klanten aansluiten c.q. activeren.
Aanleg kwalitatief hoogwaardig netwerk
Om ervoor zorg te dragen dat het netwerk op een hoogwaardige manier wordt aangelegd (zodat u er
vele jaren gebruik van kunt maken) zijn er komende tijd vele mensen actief. Vanuit FiberRevolution zal
bouwcoördinator Marco van den Berg verantwoordelijk zijn. Hij zal in nauwe samenwerking met
gemeente en aannemer AlcoTech alles in goede banen leiden. De projectmanager vanuit aannemer
AlcoTech is Frans Waardenburg. Tijdens de aanleg zal de overlast voor de lokale bedrijven zoveel als
mogelijk beperkt blijven.
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Kan ik nog meedoen?
Zoals bekend zal het maandbedrag van de initieel aangesloten ondernemers (klanten met een actieve
verbinding bij de start van het netwerk) bij meer deelnemers dalen met maximaal 30%. Organisaties
die later aansluiten kunnen geen gebruik maken van de staffelkorting. Bovendien zijn de eenmalige
aansluitkosten later minimaal € 1.850,- i.p.v. nu € 199,-. Goede reden om vanaf de start mee te willen
doen. Men kan nog laten aansluiten onder deze condities totdat de aannemer op het terrein klaar is.
Diensten over glasvezel
Glasnet Nieuwkoop is 100% open: men heeft een vrije keuze welke dienst men bij welke Service
Provider wenst af te nemen. Uw signaal wordt standaard afgeleverd op de Amsix te Amsterdam.
Lokale ICT clubs Splinter Data & Telecom en NetProducts ondersteunen u graag bij de overstap en
kunnen ook diensten leveren. Ons advies is om een overstapperiode van minimaal 3 maanden te
hanteren voordat u uw oude ADSL/ISDN opzegt. Nb bij voldoende belangstelling zal Glasnet
Nieuwkoop begin Mei een informatieavond organiseren waar verschillende ICT leveranciers zich
kunnen presenteren. Laat s.v.p. per email weten indien u belangstelling heeft.
met vriendelijke groeten,
Glasnet Nieuwkoop Team
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