Beste inwoners van Súdwest Fryslân,

Het zal u niet ontgaan zijn,
Glasvezel komt naar de gemeente Súdwest Fryslân!
Waarschijnlijk wordt u op dit moment bedolven onder allerlei informatie over glasvezel in de gemeente Súdwest
Fryslân. Er hebben zich inmiddels twee partijen gemeld voor de aanleg van glasvezel in Súdwest Fryslân. En
waarschijnlijk krijgt u ook vragen van uw leden welke partij het beste is.
We proberen om dit onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen in de gemeente omdat het nu of
nooit is dat glasvezel in de gemeente Súdwest Fryslân wordt aangelegd. Bij voldoende deelname gaat het echt
gebeuren, glasvezel tot in de kleinste uithoekjes van Súdwest Fryslân

Welke keuze kunt u maken?
Er zijn op dit moment twee opties

https://www.kabelnoord.nl

https://dfmopglas.nl | https://www.glasvezelbuitenaf.nl

Beide partijen bieden zondermeer een goede dienst aan en de verschillen tussen beide aanbieders zijn klein op
het vlak van de uiteindelijke aansluiting of Internet, TV en Bellen diensten.

Goed nieuws dus, er is geen slechte keuze!
Wat zijn de verschillen dan wel? Die hebben we hieronder zo goed mogelijk proberen weer te geven. Dit vergelijk
is gebaseerd op de informatie die wij op dit moment hebben gekregen van de aanbieders en hebben verzameld.
Het grootste verschil tussen beide aanbiedingen is het feit dat de samenwerking van DFMopGlas en Glasvezel
Buitenaf zowel binnen als buiten de bebouwde kom Glasvezel wil aanleggen. Kabelnoord richt zich vooralsnog
enkel op de zogenaamde witte adressen, deze bevinden zich voornamelijk buiten de bebouwde kom. Bij de
eerstgenoemde kunnen dus ook de dorpskernen een Glasvezel aansluiting krijgen. Bij de tweede zullen die nog
even wat langer moeten wachten

Onze keuze?
Wij vinden het als inwoners van de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk mensen nu de mogelijkheid krijgen
om een aansluiting op het glasvezelnetwerk te krijgen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. We zijn ervan
overtuigt zijn dat dit in de nabije toekomst een noodzaak is en geen luxe. De kans is er nu om dit in één keer voor
alle inwoners te realiseren.
Om deze redenen kiezen we zelf dan ook voor de aanbieding van DFMopGlas en Glasvezel Buitenaf.
Voordeel hierbij voor de inwoners buiten de bebouwde kom is ook nog dat, mocht de vraagbundeling van deze
partij niet genoeg deelnemers opleveren, deze inwoners alsnog kunnen aanmelden bij Kabelnoord. Het is ook
een beetje het spreiden van onze kansen.

Bezoek de informatieavonden van beide aanbieders en laat u adviseren.
Wie we zijn?
Wij zijn een verzameling van dorpsbelangen, ondernemersverenigingen, glasvezel initiatieven en glasvezel
fanaten die zich verenigd hebben met het doel om zo snel mogelijk tegen zo goede mogelijk voorwaarden en
gunstige prijs snel glasvezel internet te krijgen overal in de gemeente Súdwest Fryslân. Hiermee zijn sommigen al
meer dan 8 jaar actief. We hebben vele avonden bij elkaar gezeten, vele avonden op het provinciehuis
doorgebracht, vele gesprekken met de gemeente, wethouders en dorpen coördinatoren gehad.

Aantal adressen waarop glasvezel wordt aangelegd bij voldoende deelname. *aantalen zijn
een indicatie van de aanbieder. Beide aanbieders hebben bevestigd dat alle witte adressen / adressen buiten de
bebouwde kom een aansluiting zullen krijgen.
Aantal witte adressen waarop glasvezel wordt
aangelegd bij voldoende deelname
2.648
± 2.400
Minimaal benodigde deelname witte adressen
60%
50%
Aantal grijze adressen waarop glasvezel wordt
aangelegd bij voldoende deelname
± 11.000
Minimaal benodigde deelname grijze adressen
35%

Aansluit Kosten
Netwerk vergoeding per maand
Totaal na 30 jaar
bij 1,7% inflatie (Consumenten Prijs Index)
31 jaar en verder
per jaar
Eenmalige afkoop aansluiting witte adressen
Eenmalige afkoop aansluiting overige adressen

€15,(max. 30 jaar)
€5400,-

12,78
zolang het abonnement loopt
5937,45

geen inflatie correctie van
toepassing

inflatie correctie op basis van CPI

€1800,-

275,49
€1600,€250,-

Geplande start daawerkelijk aanleg na vraagbundeling
Alle adressen in het buitengebied van
SudWestFrysland. zgn. witte adressen

4e kwartaal 2019

4e kwartaal 2019

Dekking
Alle adressen in het buitengebied van
SudWestFrysland. zgn. witte adressen
Alle adressen in de kleine kernen van
SudWestFrysland. zgn. grijze adressen

-

Alle bedrijfstereinen, scholen, campings, openbare
gebouwen in het buitengebied van
SudWestFrysland

-

Diensten | Abonnements prijzen zijn afhankelijk van de gekozen provider en diensten. Dit
Provider keuze

Keuze uit 4 providers

Vrije keuze
Bij start 5 providers aangeboden

1000

800

€ 42,50

€45,-

100 Mbps
500 Mbps
Maximum Mbps aanbod op dit moment.
Afhankelijk van de provider keuze
Abonnements prijzen vanaf per maand
Internet
MKB / Ondernemers abonnenmenten beschikbaar
o.a. Vaste IP adressen | Telefonie

Meer informatie van ons vindt u op de volgende plekken:
Glasvezel in Súdwest Fryslân
facebook.com/glasvezelsudwestfryslan
info@glasvezel-sudwestfryslan.nl
https://glasvezel-sudwestfryslan.nl
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