Kabelnoord

Glasvezel buitenaf

Sinds 2016 actief in Weststellingwerf
Sinds december 2018 actief in Weststellingwerf
In samenwerking met gemeenten en provincie
Fryslân
Geen overheidsbemoeienis
In Dokkum gevestigd
In Almelo gevestigd
Gemeenten aandeelhouders
Zweedse investeringsmij. aandeelhouder
40 jaar actief in Kabelwerken leggen, zowel coax als
glasvezel
Hebben 40 vraagbundelingen glasvezel gedaan
Kwaliteit gaat vóór winst maken
Kwaliteit en winstgericht
Achtergestelde lening van de provincie van €35 mio
en lening banken van € 57 mio
Kapitaal uit Zweedse investeringsmij. EQT
Geen subsidie
Geen subsidie
Gaat uit van 2395 witte adressen
Gaat uit van 2296 witte adressen
Vastrecht vergoeding €15 (vast), geen jaarlijkse
Vastrecht vergoeding €12,78, jaarlijks verhoogd op basis
verhoging op basis van CBS
van CBS indexatie
Vastrecht maximaal 30 jaar, mogelijk korter,
afhankelijk van % aanmeldingen in provincie
Vastrecht voor onbepaalde tijd, geen einddatum
Afkoop vastrecht éénmalig € 1.800,Afkoop vastrecht éénmalig € 1.600,2 pakket aanbieders (Kabelnoord en Solcon) voor 5 pakket aanbieders (Caiway, Fiber, Delta, Cbizz en
internet, tv en telefonie, verwachting is uitbreiding Helden van Nu) voor internet, tv en telefonie, waarvan 2
van aanbieders
voor zakelijke markt
Solcon (100% dochter KPN) biedt mogelijkheid om Om KPN account te behouden kun je een mail only
KPN mail account te behouden
account afsluiten bij KPN voor €7,50 per maand
Start aanleg glasvezel netwerk in oktober 2019
Start aanleg glasvezel netwerk in derde kwartaal 2019
Aanleg glasvezel netwerk 4 maanden na start
gereed
Aanleg glasvezel medio 2020 gereed
Alle witte adressen in Westellingwerf
Alle witte adressen in Weststellingwerf
DFM op Glas zet zich in voor aanleg van de grijze
adressen, provincie wil dit aan marktpartijen
Zal na aanmelding van witte adressen een inventarisatie
overlaten
doen van grijze adressen, wil beide gelijk uitvoeren
Wettelijke bedenktijd is 14 dagen
Wettelijke bedenktijd is 14 dagen
Deadline inschrijving 18 februari 2019
Deadline inschrijving is 4 maart 2019
60% van de witte adressen in Weststellingwerf
De grens van 50% aanmeldingen is komen te vervallen,
moet zich hebben aangemeld
iedereen die zich aanmeldt wordt aangesloten
Er komt geen verlenging van de aanmeldperiode,
deadline is 18 februari 2019
Deadline 4 maart 2019

