
Beste buurtgenoten, 

Zoals je weet voert Glasvezel Buitenaf op dit moment de campagne voor de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied in regio Achterhoek Zuid. Als enthousiaste ambassadeurs steunen wij dit initiatief, vandaar 
dat wij ook actief onze buren benaderen.   

50% deelname vereist voor glasvezel 
Bewoners van het buitengebied kunnen tot 19 februari 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een 
dienstaanbieder. Na deze datum worden er hoge aansluitkosten gerekend! Om aanleg van glasvezel 
rendabel te maken heeft Glasvezel Buitenaf 50% deelname nodig. Als meer dan 50% van de inwoners van 
het buitengebied een glasvezelabonnement afsluit, dan gaat Glasvezel Buitenaf eind 2018 starten met de 
aanleggen van glasvezel. Doe voor de zekerheid de postcodecheck via:  www.glasvezelbuitenaf.nl om te 
zien of je in aanmerking komt voor een aansluiting. 

Lokale informatie- en aanmeldavonden 

We kunnen ons goed voorstellen dat je nog best wat vragen hebt over het afsluiten van een abonnement. 
Als ambassadeurs (Nw)Wehl/Kilder organiseren wij samen met lokale wederverkopers een aantal 
inloopavonden waar je terecht kan voor meer informatie, advies rondom de pakketkeuze maar ook de 
mogelijkheid om je direct aan te melden voor een glasvezelabonnement.  

 Dinsdag 23 januari, 19.00 – 21.00 uur. Locatie: Zaal Teunissen, KILDER 
 Vrijdag 26 januari, 19.00 – 21.00 uur. Locatie: Zaal Teunissen, KILDER 
 Maandag 29 januari, 19.00 – 21.00 uur. Locatie: De Horst, NIEUW-WEHL 
 Donderdag 1 februari, 19.00 – 21.00 uur. Locatie: Raadhuis, WEHL 

Loop gerust binnen op een tijdstip dat jou goed uitkomt. Als je verhinderd bent, aarzel dan niet om naar 
één van de andere lokale aanmeldavonden te gaan. Kijk hiervoor op: 
www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid/actueel 

Informatieve presentatie 

Bij elke informatie- en aanmeldavonden wordt er om 19.15 uur en 19.45 uur een korte informatieve 
presentatie (max 15 minuten) gehouden door een van de lokale ambassadeurs. We gaan dan in op vragen 
en onduidelijkheden die momenteel leven in Kilder, Wehl en Nieuw Wehl.  

Samen gaan we voor glasvezel! 

Heb je nu al specifieke vragen? Vraag gerust één van de ambassadeurs uit jouw buurt om hulp. We 
helpen je graag! In het informatiepakket wat je van Glasvezel Buitenaf hebt ontvangen is een compleet 
overzicht te vinden van alle ambassadeurs met hun contactgegevens.  
 
We zien je graag terug op één van de inloopavonden. Tot dan! 

Namens ambassadeurs uit Kilder, Wehl en Nieuw Wehl: Dini Burgers, Berry Evers, Ingrid Derks, Coby 
Smeenk, Leo Mastenbroek, Erik Kempers, Daphne Dijkerman, Paul Reuling, Timo Steijntjes, Henre 
Steintjes, Floris Volman, Herman Zijlstra, Gerald Schennink, Jos Kraaijvangen, Micha van Deun, Rob 
Leferink, Clemens Jansen, Gerard Hebing.  

PS Op de achterzijde van deze uitnodiging hebben wij alvast een paar veel gestelde vragen en 
antwoorden neergezet. Wellicht helpt dit je al.  

http://www.glasvezelbuitenaf.nl
http://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid/actueel


Veel gestelde vragen 
Glasvezel gaat mij veel meer geld kosten… 
Als je je huidige situatie met een toekomstige situatie wilt vergelijken, dan raden wij je aan om een overzicht van de 
huidige kosten mee te nemen naar één van de inloopavonden. Samen met de ambassadeurs kun je dan een reële 
vergelijking maken van de kosten en mogelijkheden van glasvezel. Tel bij elkaar op: televisie-, internet- en 
telefonieabonnementen maar ook de aanvullende pakketten en opties zoals bijvoorbeeld extra zenders, 
zenderpakketten en belbundels. Vergeet ook niet de kosten voor satelliet en/of digitenne. Let op! Hou rekening bij 
het vergelijken met vaste abonnementskosten en de variabele kosten zoals bijvoorbeeld belminuten. 

Waarom is er de vastrechtvergoeding? 
De afstanden tussen woningen in het buitengebied zijn vele malen groter dan in dorpen en steden. Voor de aanleg 
van glasvezel zal dus meer gegraven moeten worden. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Om deze hogere 
kosten te compenseren wordt de vastrechtvergoeding in rekening gebracht. Je betaalt deze vastrechtvergoeding 
voor het gebruik van het glasvezelnetwerk. Daarnaast betaal je de reguliere kosten voor een abonnement bij een 
dienstaanbieder. 

Hoeveel is de vastrechtvergoeding? 
Je hebt hierbij keuze uit 2 opties:  
A) De vastrechtvergoeding is 12,50 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd) en deze betaalt je alleen tijdens de 
looptijd van een actief abonnement  
B) Je kiest er voor om eenmalig de vergoeding af te kopen. Dit kost je dan 1.600 euro en is adresgebonden en 
daarmee overdraagbaar bij verkoop van het huis. Je betaalt dan geen maandelijkse bijdrage meer voor de 
vastrechtvergoeding.  

Hoe regel ik een glasvezelaansluiting? 
Dit kan op een van de volgende manieren: 

1. Regel het zelf online bij één van de dienstaanbieders (providers). Bekijk hier de providers: 
www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid/aanbod/dienstaanbieders 

2. Ga langs bij een lokale wederverkoper (zie volgende vraag). Neem ook je IBAN bankgegevens mee. 
3. Kom naar de lokale inloopavonden in Kilder, Wehl of Nieuw-Wehl. (zie voorzijde voor data). Neem ook je IBAN 

bankgegevens mee. 
4. Ga naar één van de andere lokale aanmeldavonden in de regio.  

Welke lokale wederverkopers zijn er? 
Voor informatie, advies en aanmelden kun je ook terecht bij een van de lokale wederverkopers.  
Ga hiervoor naar BecoSystems (Didam), Boxxer (Doetinchem), Dricom (Wehl + Didam), Montferland ICT (Zeddam) of 
voor agrarische automatiseringsoplossingen naar Patrick Nijenhuis (Zieuwent). 

Ik wil wel een glasvezelaansluiting, maar wil ik nu geen provider kiezen. Kan dat?  
Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen moet je zowel een abonnement bij de dienstaanbieder 
afsluiten als ook de vastrechtvergoeding betalen. Wij, als ambassadeurs, geven daarom iedereen in die situatie het 
advies om dan voor 1 jaar een contract af te sluiten met een van de aanbieders. Bijvoorbeeld: Solcon alleen internet: 
€42,50 per maand + €12,50 vastrechtvergoeding is totaal €55 euro per maand. Als je na 12 maanden opzegt heb je 
dus €660,- betaald, bij dit bedrag is de aanleg van de glasvezelaansluiting inbegrepen! Let op: als je dit wilt moet je 
wel zelf op tijd het contract opzeggen! 

Ik hoef nu nog geen glasvezelaansluiting, maar misschien later. Wat zijn de gevolgen?  
Als je tijdens de inschrijfperiode geen abonnement hebt afgesloten, krijgt je geen glasvezelaansluiting.  
Als je ná 19 februari 2018 alsnog kiest voor glasvezel dan is er sprake van na-aansluiting en betaal je, naast de 
reguliere vastrechtvergoeding, eenmalig minimaal €995,- aanlegkosten. Hierbij komen óók nog de extra gegraven 
meters vanaf een centraal verdeelpunt naar jouw huis. Daardoor kunnen de kosten van een na-aansluiting 
behoorlijk oplopen.... Ons advies: Sluit een 12 maanden contract af (zie hierboven). 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid/aanbod/dienstaanbieders

