
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: All?Digital [mailto:email@alldigital.nl]  
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 16:10 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: glasvezel 
 
 
 
 
Gemeenteraad West Betuwe, 
 
 
Na meer dan 20 jaar gediscrimineerd te zijn geweest in deze regio m.b.t. een fatsoenlijke internet 
verbinding, leek er begin 2018 een oplossing te komen, een glasvezel netwerk, hoera!!! 
 
De kosten zouden laag blijven. o.a. doordat de Gemeenten e.a. zelf zouden regelen… In een folder 
staat letterlijk dat Commerciële partijen vaak een forse bijdrage vragen !!!! 
 
Echter nu dient zich plotseling een commerciële partij aan "Glasvezel buitenaf". 
 
Zij lappen alle beloftes van de Gemeenten aan hun laars.. 
 
Enkele voorbeelden: 
 
1. Onze Gemeenten: Geen eigen bijdrage of extra belasting voor de aanleg, Voorwaarden Glasvezel 
buitenaf: eigen bijdrage is 1000 euro of bijna 13 euro per maand… 
 
2. Onze Gemeenten: Zelf uw provider kiezen. 
Voorwaarden Glasvezel buitenaf: niet mogelijk 
 
3. Onze Gemeenten: Zelfde prijs voor abonnementen als in de steden. 
Niet bij Glasvezel buitenaf 
 
4. Onze Gemeenten: Geen maandelijkse toeslag voor een abonnement op uw adres. 
Voorwaarden Glasvezel buitenaf: 13 euro per maand of afkopen voor 1000 euro. 
 
5. Onze Gemeenten: Niet verlicht om diensten af te nemen. 
Voorwaarden Glasvezel buitenaf, wel verplicht, anders wordt je niet eens aangesloten, geen kabel van 
de straat tot in de meterkast… 
 
Bij Glasvezel buitenaf wordt  je verplicht een  contract af te sluiten zonder er zeker van te zijn of ze 
ooit een betrouwbaar en degelijk product zullen leveren, De mentaliteit van de voorwaarden belooft 
niet veel goeds. 
 
minimaal 50% van de bewoners moeten tekenen anders komt er helemaal geen glasvezel!!!, hebben 
de Gemeenten nooit met een woord over gesproken… 
 
Hebben de Gemeenten hun ziel verkocht aan de duivel, wat is hier nog aan te doen?? 
 
Na 30 jaar geduld nog geen fatsoenlijk internet…, hoera wordt om te huilen… 
 
 
Graag spoed, omdat Glasvezel buitenaf ons voor 24 april wil binden aan een contract. 
 
 

 


