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Aanmelden blijŌ mogelijk!
Is uw buur, familielid, vriend nog niet
aangemeld bij GlaswebVenray? Dan is
dit nog steeds mogelijk. Bij aanmelden
voordat de glasvezel aangelegd wordt
betaalt u geen aanlegkosten. Bij later
aanmelden komen die kosten geheel
voor rekening van de aanvrager; die
kosten bedragen dan minimaal € 250,-
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Komt er glasvezel?
Een vraag die bij velen van u speelt.
Het CoöperaƟebestuur en onderliggende werkgroepen zijn druk bezig met de
voorbereidingen van het te realiseren
glasvezelnetwerk.
Het financieringsvraagstuk is een
complex onderdeel van deze voorbereiding. Omdat hier meerdere parƟjen
bij betrokken zijn (overheid, banken en
anderen), die zaken ook op elkaar af
willen stemmen, neemt deze aanvraag
meer Ɵjd in beslag dan aanvan- kelijk
gedacht en gehoopt. Vandaar dat de
gewenste startdatum januari 2016 niet
is gehaald.
GlaswebVenray is een burgeriniƟaƟef,
dus regelmaƟg worden de ontwikkelingen besproken met de inƟaƟefnemers, Dorpsradenoverleg en Wijkradenoverleg. Daarnaast willen wij u, als
onze klanten, ook graag op de hoogte
houden van de ontwikkelingen als deze
te melden zijn. En ook hierbij is de
stap inzake de financiering momenteel
de meest interessante, want de start
van de daadwerkelijke aanleg wordt
hierdoor bepaald. Als daarover (meer)
duidelijkheid is wordt u op de hoogte
gebracht.
Op het technische vlak zijn de voorbereidingen goeddeels zo ver gevorderd
dat een start van de uitvoering vrij snel
ter hand genomen kan worden. De
daarvoor noodzakelijke overeenkomsten met aannemers liggen zogezegd op
het schap te wachten op ondertekening.

‘Mijn huidige abonnement loopt
bijna af. Ik wil graag Ɵjdelijk overstappen naar een andere provider /
ander abonnement. Is dit mogelijk?’
Het is mogelijk om nu Ɵjdelijk over te
stappen op een ander abonnement /
provider. ParƟculiere contracten mogen
voor een maximale periode van 1 jaar
afgesloten worden. Daarna zijn deze
per maand opzegbaar. Per 1 juli 2016
mogen ook zakelijke abonnementen
voor een periode van maximaal 1 jaar
afgesloten worden, ook deze zijn na
1 jaar maandelijks opzegbaar. Al onze
providers hebben een uitgestelde aansluitgaranƟe van 12 maanden. Dit betekent dat op het moment dat de glasvezel bij u in de woning ligt u nog 12
maanden de Ɵjd heeŌ om de aansluiƟng in gebruik te nemen. Door deze service komt u niet zonder voorzieningen
en niet met dubbele kosten te ziƩen.
Wanneer word ik aangesloten?
Naar verwachƟng wordt er in de eerste
helŌ van 2016 gestart met de aanleg
van glasvezel. In welke volgorde de
dorpen en wijken aangesloten worden
is op dit moment nog niet bekend.
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Als klant kunt u ook lid worden van
de CooperaƟve GlaswebVenray. Voor
een eenmalige bijdrage van € 50 ontvangt u een ledencerƟficaat. U krijgt
zeggenschap en deelt mee in de winst.
GlaswebVenray heeŌ geen winstoogmerk, de winst zal te zijner Ɵjd op inspraak van de leden uitgekeerd en/of in
ons werkgebied geïnvesteerd worden.
Door het kopen van obligaƟes kunt u
investeren in GlaswebVenray. Een obligaƟe kost € 100,- en heeŌ een gegarandeerd rendement van 5% per jaar.
Ook wanneer u geen klant bent is
het mogelijk om obligaƟes te kopen.
De kosten van zowel de ledencerƟficaten als van de obligaƟes worden geind nadat definiƟef tot de realisaƟe van
GlaswebVenray besloten is. U ontvangt
hierover te zijner Ɵjd vooraf schriŌelijk
bericht.

Nieuwsbrief

Dé sociale digitale wereld. Een lokaal
Dit is de eerste nieuwsbrief van Glasnetwerk van - door - voor Venraynaren. webVenray. HeeŌ u Ɵps mail dan naar:
Wat is Ons Glasweb? Wat kun je ermee?
nieuwsbrief@glaswebvenray.nu
Voor wie is het bedoeld?
Meer hierover vindt u in onze volgende
Onze volgende Nieuwsbrief zal eind
nieuwsbrief.
maart aan u toegezonden worden.

Ik kies voor glasvezel, u ook?!

www.glaswebvenray.nu

