Ooststellingwerf, 8 december 2017
Beste Martijn,
hierbij de criteria van de kerngroep van Glasvezelproject Ooststellingwerf, mede namens
de projectgroep OoststellingwerfopGlas (alle deelinitiatieven).
Wij zijn sinds vandaag in gesprek met DFM nut en noodzaak van een gemeenschappelijk
kennisplatform te verkennen. Maar de onze heb je hierbij alvast en als het goed is komen
we morgen met twee vertegenwoordigers uit Ooststellingwerf (ondergetekenden) naar de
inloopbijeenkomst om een en ander toe te lichten en door te praten.
Criteria:
Glasvezelaansluiting na één jaar vrij opzegbaar ,net zoals bij de eerdere aandelen constructie
met KabelNoord (zodat je er niet verplicht 25 jaar aan vast zit zoals bij de aanbieding van
Fryslân ring)
Per woning minimaal twee glasvezels die één op één verbonden zijn met de centrale. Er mag
geen overboeking op de lijn plaats vinden. (KabelNoord voldoet hieraan volgens zegge
directeur)
Glasvezel Upload en Download snelheid gelijk (geen lagere upload dan download zoals bij
Ziggo Kabel en Telfort Glasvezel) (KabelNoord voldoet hieraan).
Hoogste glasvezel internetsnelheid minimaal 500Mbit/s (KabelNoord gaat dit bieden vanaf
voorjaar 2017 -->https://www.kabelnoord.nl/nieuws/algemeen/snelheids-entariefverhoging )
Glasvezel TV signaal dat rechtstreeks één op één ongecomprimeerd wordt doorgegeven vanaf
de Technicolor mediagateway in Hilversum (KPN past op hun WBA/WMP+
netwerken compressie toe op het TV signaal, dat zorgt voor kwaliteitsverlies, op
concurrerende WGDO glasvezel netwerken is dit niet het geval) (KabelNoord past volgens
zegge directeur geen compressie toe op het glasvezel TV signaal)
Open glasvezelnetwerk, waarin meerdere glasvezelproviders hun diensten kunnen leveren
Garantie dat het glasvezelnetwerk niet wordt verkocht
Maandelijkse aansluitkosten glasvezel niet meer dan 15 euro (grote voorkeur voor niet meer
dan 10 euro)
Minimaal 95% van de witte gebieden aangesloten op glasvezel en een toereikende oplossing
voor de overige 5%
Tijdelijke oplossing (draadloos) sneller internet voor gebieden die niet als eerste worden
aangesloten op glasvezel (net zoals Kabelnoord dat aanbood bij de vorige aandelen
constructie)
Mogelijkheid om de aansluitkosten in één keer te betalen

namens de kerngroep Ooststellingwerf,
in deze namens de projectgroep OoststellingwerfopGlas,
Franklin Bander en Yuri Zorg.

