Aanmeldingsformulier met betrekking tot het lidmaatschap van
de Coöperatieve vereniging Cranendonck//NET u.a.

Voordat we een aansluiting kunnen opstarten hebben zijn er nog enkele zaken die aandacht vragen.
Uitleg:
1.
2.
3.
4.

Print dit formulier uit.
Gelieve de onderstaande vraag te beantwoorden.
De toelichting in deze tekst goed doornemen om op de hoogte te zijn van de uitzonderingsgevallen.
Het formulier geparafeerd en ondertekend e-mailen naar info@cranendoncknet.nl .

Vraag:
Ligt er al glasvezel binnen in het pand:

O ja

O nee

Bestaande aansluiting:
Als er al glasvezel binnen uw pand ligt dan zijn de aansluitingskosten € 1.750,- ex btw.
Nieuwe aansluiting
1. De éénmalige standaard aansluiting kost € 1.750,- exclusief BTW. De eenmalige
aanlegkosten (civiele werkzaamheden en eventuele overige kosten [1]) worden tot een
bedrag van € 3.000,- exclusief BTW betaald door Cranendonck//Net. De eventuele kosten
boven dit bedrag (surplus) worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever (toetreder).
Wanneer er sprake is van een surplus zal voortzetting van de opdracht altijd in afstemming
met de opdrachtgever plaatsvinden.
[1]

) Factoren die hierop van invloed kunnen zijn staan in dit formulier genoemd onder Tekenen
formulieren/Nieuwe aansluiting.

Tekenen formulieren
Aansluiting aanwezig: U kunt alle formulieren invullen, ondertekenen en naar ons terug sturen.

Nieuwe aansluiting: U kunt alle formulieren invullen, ondertekenen en naar ons terug sturen.
Indien er geen sprake is van één van de onderstaande afwijkingen dan betaalt u de standaard
aansluitingskosten van € 1.750,-. Indien één van de afwijkingen wél van toepassing is en het
totaalbedrag komt boven € 3.000,- dan wordt een toeslag in rekening gebracht. Pas nádat u
akkoord bent gegaan met deze toeslag bent u gebonden aan het contract.
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De volgende factoren kunnen tot een afwijking van de standaard aansluitingskosten € 1.750,- leiden:
1. Uw meterkast ligt verder dan 40 meter van de hoofdkabel van de glasvezel op de openbare
weg. De aannemer stelt de afstand tot de meterkast vast.
2. Voor (zwaar) vervuilde grond worden extra kosten in rekening gebracht. De aannemer doet
onderzoek hiernaar en brengt daar een offerte voor uit.
3. Sommige vormen van bestrating brengen extra kosten met zich mee. U kunt daarbij denken
aan Tekton platen die gebruikt worden voor zwaar vrachtverkeer. In de offerte van de
aannemer wordt aangegeven óf en welke afwijkingen er zijn.
4. Als er sprake is van “boren” dan betekent dit dat de aannemer een extern bedrijf moet
inschakelen om de glasvezel onder de grond door in uw pand te brengen alvorens ze
glasvezel kunnen aansluiten. Deze extra kosten worden in rekening gebracht.
5. U wenst de aansluiting van glasvezel in een andere ruimte dan de meterkast. Dit dient u met
de aannemer te bespreken waarna zij de extra kosten zullen opnemen in de offerte.
6. Eventuele onvoorziene zaken.

Prijzen van het abonnement:
Wij hanteren drie tarievenstaffels voor het gebruik van het glasvezelnetwerk:
1. € 61,02 exclusief BTW per maand (€ 732,24 exclusief BTW per jaar) indien u bij de
provider een aansluiting heeft tot en met 20 MBPS.
2. € 101,70 exclusief BTW per maand (€ 1220,40 exclusief BTW per jaar) indien u bij de
provider een aansluiting heeft tot en met 100 MBPS.
3. De prijs van aansluitingen boven 100 MBPS is maatwerk en wordt in overleg
vastgesteld.
Een aantal belangrijke voorwaarden.
De éénmalige aansluiting dient te zijn betaald voordat de opdracht tot aansluiting gegeven wordt.
1. In geval van een nieuwe aansluiting dienen de éénmalige én de eventuele extra kosten te zijn
voldaan voordat de opdracht tot aansluiting wordt gegeven.
2. Het lidmaatschapscontract dient te zijn ondertekend en door ons ontvangen voordat tot
aansluiting wordt overgegaan.
3. U gaat abonnementskosten betalen vanaf de 1e van de maand volgende op de datum van
ondertekening van het lidmaatschapscontract.
4. Abonnementen zijn gebaseerd op het kalenderjaar.
5. De abonnementskosten worden 1 x per jaar in rekening gebracht.
6. Indien u het abonnement per kwartaal wilt betalen is er een toeslag van 5% op de
abonnementskosten van toepassing.
7. Wijziging van de snelheid naar boven of naar beneden wordt 2x per jaar in rekening gebracht
c.q. verrekend nl. op 1 juli en 1 januari van enig jaar.
8. U dient zelf een contract met een provider te sluiten. Wij kunnen geen informatie
verstrekken over de kosten van de providers.
9. Zie voor de huidige dienstverleners: http://www.cranendoncknet.nl/dienstverleners/
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Hierbij verklaart (naam bedrijf invullen):
1.
2.
3.
4.

Kennis te hebben genomen van bovenstaande informatie.
Lid te willen worden van de Coöperatieve vereniging Cranendonck//Net u.a.
Het lidmaatschapscontract te hebben ondertekend en met deze Aanmelding mee te sturen.
Indien van toepassing de Verklaring grondeigenaar te hebben ondertekend en met deze
Aanmelding mee te sturen.
5. Uittreksel Kamer van Koophandel van de Coöperatieve vereniging Cranendonck//Net u.a. te
hebben ontvangen.
6. De statuten van de Coöperatieve vereniging Cranendonck//Net u.a. te hebben ontvangen.

ONDERTEKENING
Plaats

____________________

Datum

____________________

_______________________________
Namens bedrijf
:
De heer/mevrouw
:
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_______________________________
Namens bedrijf
:
De heer/mevrouw
:

