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Voorwaarden voor deelname aan het glasvezelnetwerk
van de Coöperatie De Kop Breed U.A.
U bent een overeenkomst aangegaan tot deelname aan het glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatie De
Kop Breed U.A. in het aansluitgebied Roderwolde e.o. De in deze voorwaarden benoemde bepalingen gelden voor
alle deelnemende leden van de coöperatie De Kop Breed U.A. die diensten via het glasvezelnetwerk afnemen. Het
glasvezelnetwerk van De Kop Breed maakt deel uit van de door de Provincie Drenthe in 2015 gesubsidieerde ‘start-up
projecten’ om de digitale ontsluiting van het buitengebied en bedrijventerreinen in de provincie Drenthe te bevorderen.
De Kop Breed is een Coöperatieve Vereniging zonder winstoogmerk. Jaarlijks legt zij verantwoording af aan haar leden in
de ledenraadsvergadering. Zij streeft ernaar de kosten voor de deelnemende leden zo laag mogelijk te houden. Indien de
resultaten van het project daartoe aanleiding geven zal, na evaluatie, de looptijd van de termijnbetalingen naar beneden
toe worden bijgesteld en vindt (naar rato) restitutie plaats voor de deelnemende leden die eenmalig het totale bedrag van
de buitengebiedtoeslag (à 750 euro) hebben betaald.
1. De Kop Breed legt het netwerk aan en zal de woningen en bedrijven van alle deelnemers met twee vezels
aansluiten op het glasvezelnetwerk. Met deze aansluiting kunnen diensten worden afgenomen bij tenminste twee
dienstenaanbieders.
2. De abonnementen zijn gericht op particulier en klein zakelijk gebruik. U kunt natuurlijk ook op de websites van de
providers zelf kijken of rechtstreeks contact opnemen met een dienstenleverancier die actief is op het netwerk.
3. Deelnemer wordt met het afnemen van een abonnement bij één van de dienstenaanbieders betalend lid van de
Coöperatie De Kop Breed U.A.,
4. Als lid van de coöperatie wordt via onderstaande twee manieren financieel bijgedragen aan de aanleg, exploitatie en
onderhoud van het breedband glasvezelnetwerk:
Direct door betaling van de buitengebiedtoeslag aan De Kop Breed via het abonnement van de dienstenaanbieder;
		Optie A	Met een doorlopende machtiging om de buitengebiedtoeslag gedurende maximaal tien (10) jaar, te
starten vanaf het moment dat de aansluiting operationeel is, maandelijks 7 euro inclusief 21% BTW
bij te dragen aan De Kop Breed. Deze buitengebiedtoeslag wordt maandelijks via de factuur van de
dienstenaanbieder in rekening gebracht;
of
		Optie B

 m de buitengebiedtoeslag met een eenmalige machtiging, bij start van de werkzaamheden, van 750
O
euro inclusief 21% BTW af te schrijven van zijn/haar rekening. Indien deelnemer/lid geen machtiging
wenst af te geven, wordt hem/haar een factuur toegezonden, welke door deelnemer/lid binnen 30 dagen
voldaan zal worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Met de betaling van 750 euro vervalt de
maandelijkse bijdrage van 7 euro via het abonnement.

Indirect door gedurende maximaal tien (10) jaar een dienst af te nemen bij één van de dienstenleveranciers. Dit wordt
door hen gewaardeerd door - zolang de dienst wordt afgenomen - een deel van het abonnement als maandelijkse
bijdrage te leveren voor het gebruik van het glasvezelnetwerk van De Kop Breed.
5. De aansluiting
a.	Neemt u een abonnement (of binnen 1 jaar in verband met opzegging huidige abonnement) dan wordt u zonder
kosten direct aangesloten.
b. Neemt u geen abonnement dan wordt u niet aangesloten.
c.	Neemt u later een abonnement dan betaalt u eenmalige aanlegkosten naar de woning en de eenmalige
aansluitkosten.
		 I. Eenmalige aanlegkosten zijn de kosten voor de aanleg naar uw woning.
		II.	Eenmalige aansluitkosten is de buitengebiedtoeslag à 7 euro x het aantal maanden met een maximum van
36 maanden.
d. Tijdens de aanleg periode worden geen nieuwe aansluitingen in behandeling genomen. Pas als het netwerk
volledig operationeel is worden deze behandeld en gelden de eenmalige aanlegkosten en de aansluitkosten
startend vanaf het moment dat het netwerk operationeel is opgeleverd.

pagina 1 van 2

versie 1.4, 31-10-2015

6. Rechten en plichten
a.	De duur van de periode waarin deelnemer/lid verplicht is om ten minste één dienst af te nemen bij een
dienstenaanbieder op het netwerk is 10 jaar vanaf het moment dat de aansluiting actief is.
b.	Deelnemer/lid kan in geval van verhuizing deze verplichting overgedragen aan de nieuwe bewoner. De nieuwe
bewoner dient daarvoor voor de overdracht een Overdracht deelnemersovereenkomst aan te gaan met de De Kop
Breed. Zie bijlage Overdracht deelnemersovereenkomst.
c.	De Kop Breed zal bij overdracht van het deelnemerschap deelnemer/lid en de nieuwe bewoner daarvoor
geen kosten in rekening brengen. De nieuwe bewoner dient zelf een dienst af te nemen bij een van de
dienstenaanbieders. Indien de nieuwe bewoner geen diensten gaat afnemen, zal De Kop Breed een eindafrekening
opmaken en deze indienen bij deelnemer/lid. Dit betreft het aantal resterende maanden van de buitengebiedtoeslag.
d.	Voor deelnemers in een huurwoning, zal de eindafrekening van de buitengebiedtoeslag à 7 euro per maand over
een periode van maximaal 1 jaar plaatsvinden.
e.	Indien binnen 21 dagen na overdracht van de eindgebruikerlocatie geen overdracht van de
deelnemersovereenkomst heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemersovereenkomst ontbonden. De Kop Breed
maakt dan een eindafrekening op zoals omschreven onder 6 c en wordt het bedrag van de eindafrekening in
rekening gebracht bij de oorspronkelijke deelnemer.
f.	Er vindt na verhuizing geen restitutie plaats op een door de oorspronkelijke bewoner in één keer betaalde
buitengebiedtoeslag à 750 euro.
g.	Er vindt geen restitutie plaats op een eindafrekening, zoals omschreven onder 6 c, d of e, indien op een later tijdstip
besloten wordt dat de looptijd of het aansluitbedrag naar beneden bijgesteld wordt.
h.	Zodra deelnemer/lid niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, behoudt De Kop Breed zich het recht voor deelnemer
lid te laten afsluiten door de dienstenleverancier. Tevens behoudt De Kop Breed zich het recht voor - als na
aanmaning en ingebrekestelling de deelnemer/lid niet alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan - de vordering uit
handen te geven aan een incassobureau, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten vermeerderd met de wettelijk
verschuldigde rente voor rekening van de deelnemer/lid zijn.
7. Bijzondere gevallen en uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen en bijzondere gevallen in bijvoorbeeld: wel een aansluiting maar geen abonnement,
voorbereidingen voor een nieuwe woning die er nog niet is, of, meerdere aansluitingen op 1 adres (tweede woning of
vakantiewoning etc.).
a.	Bij een dergelijke uitzondering of bijzonder geval, waarbij het gaat om een aansluiting nadat het netwerk volledig
voltooid en operationeel is, worden de kosten voor de aansluiting per geval vooraf berekend.
b.	Het betreft de aanlegkosten en de aansluitkosten (buitengebiedstoeslag).
c. De directie zal per geval de reële kosten berekenen en overeenkomen waarin:
		 I. De aanlegkosten van het netwerk naar de locatie van het glasvezel aansluitpunt in de woning en
		 II. De eenmalig aansluitkosten van 750 euro in rekening worden gebracht.
d.	Indien binnen de periode van 10 jaar de aansluiting in gebruik zal worden genomen vindt een verrekening plaats op
basis van 10% per jaar.
8. Storingsmelding en -afhandeling
a)	Voor het melden van storingen met betrekking tot afgenomen diensten neemt de deelnemer rechtstreeks contact op
met de door hem zelf gekozen dienstenleverancier.
9. Additionele werkzaamheden
a)	Het pand van de deelnemer wordt op het netwerk aangesloten op een plaatselijk verdeelpunt (Fiber Termination
Unit) met een Individueel GlasvezelPaar (IGP).
b)	De Kop Breed kiest om kwaliteitsredenen deze te plaatsen in de meterkast. In de voorbereidingen is het mogelijk
om in overleg hiervan af te wijken.
c)	Deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van De Kop Breed niet bevoegd zelfstandig werkzaamheden,
reparaties of andere aanpassingen, aan de aansluiting uit te voeren.
d)	Deelnemers mogen de aansluiting en de diensten niet gebruiken op enige manier die in strijd is met de wet en/of
rechten van anderen.
e)	Indien aan de FTU schade optreedt, of deelnemer wenst deze (bij voorbeeld in het kader van een verbouwing aan
de meterkast of het pand) te herstellen, tijdelijk te verplaatsen of definitief te verplaatsen, dan kan de deelnemer
hiertoe schriftelijk bij De Kop Breed een opdracht indienen. Hieraan zijn voor de deelnemer eenmalige verplaatsingof reparatiekosten verbonden.
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