
Reeuwijk,	  3	  juli	  2014	  
	  
	  
Beste	  Zoutman-‐ondernemer,	  
	  
Internet	  op	  het	  Zoutman-‐bedrijventerrein	  is	  voor	  de	  meeste	  van	  ons	  traag.	  Enkele	  ondernemers	  
hebben	  al	  geïnvesteerd	  in	  glasvezelkabel,	  maar	  de	  meerderheid	  werkt	  nog	  met	  een	  telefoonlijn.	  En	  
dat	  past	  niet	  meer	  in	  deze	  tijd	  waarin	  ondernemers	  snelheid	  en	  kwaliteit	  moeten	  bieden.	  
	  
De	  oplossing	  is	  een	  glasvezelnetwerk	  op	  het	  gehele	  bedrijventerrein	  Zoutman.	  Hierover	  is	  overleg	  
geweest	  met	  Rekam,	  aanbieder	  van	  het	  glasvezelnetwerk	  in	  Midden-‐Holland.	  Uit	  de	  gesprekken	  met	  
Rekam	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  de	  kosten	  voor	  de	  aanleg	  substantieel	  verlaagd	  worden	  als	  
meerdere	  ondernemers	  tegelijkertijd	  instappen.	  	   
 
Voorstel	  Rekam	  
 

Als	  er	  meer	  dan	  15	  bedrijven	  een	  glasvezelaansluiting	  nemen	  met	  een	  
zakelijk	  abonnement,	  sluit	  Rekam	  het	  gehele	  bedrijventerrein	  aan.	  	  
Wordt	  het	  aantal	  van	  15	  niet	  gehaald,	  dan	  gelden	  er	  andere	  eenmalige	  kosten	  dan	  vermeld	  
in	  de	  bijlage. 

 
Voordelen	  Zoutman 
Het	  voorstel	  van	  Rekam	  betekent	  dat,	  bij	  voldoende	  aanmeldingen,	  graafwerkzaamheden	  en	  het	  
leggen	  van	  de	  glasvezelkabel	  zonder	  kosten	  worden	  uitgevoerd.	   
 
Bij	  het	  overstappen	  naar	  glasvezelkabel	  horen	  wél	  nieuw	  af	  te	  sluiten	  contracten	  voor	  het	  afnemen	  
van	  internetdiensten,	  al	  dan	  niet	  gecombineerd	  met	  telefonie	  over	  diezelfde	  internetverbinding	  
(VOIP).	   
Er	  zijn	  vijf	  providers	  die	  op	  het	  net	  van	  Rekam	  diensten	  kunnen	  aanbieden.	  In	  de	  bijlage	  is	  een	  
vergelijking	  van	  hun	  aanbod	  opgenomen.	  Uiteraard	  is	  dit	  alleen	  op	  grote	  lijnen	  en	  doet	  dit	  geen	  recht	  
aan	  de	  nuances	  en	  extra	  diensten	  die	  aangeboden	  worden.	   
 
Vraag 
De	  vraag	  aan	  u	  is:	  heeft	  u	  concreet	  interesse	  in	  het	  binnen	  acht	  weken	  afnemen	  van	  een	  
internetcontract	  gebaseerd	  op	  glasvezel	  van	  Rekam?	   
We	  zoeken	  15	  Zoutman-‐ondernemers	  die	  het	  aanbod	  van	  Rekam	  omarmen.	   
 
Indien	  dit	  antwoord	  'ja'	  is,	  dan	  is	  de	  vervolgvraag	  of	  er	  behoefte	  is	  aan	  een	  informatiebijeenkomst	  
over	  het	  dienstenaanbod	  van	  de	  bedrijven	  in	  de	  bijlage.	  Met	  daarbij	  de	  vraag	  of	  u	  informatie	  wilt	  van	  
alle	  aanbieders?	  Of	  heeft	  u	  voorkeur	  voor	  een	  van	  de	  partijen?	  U	  kunt	  dit	  natuurlijk	  ook	  één-‐op-‐één	  
regelen,	  in	  dat	  geval	  is	  geen	  informatiebijeenkomst	  nodig. 
 
Uw	  reactie	  zien	  we	  graag	  voor	  20	  juli	  tegemoet.	  Uw	  bericht	  kunt	  u	  mailen	  naar	  
glasvezel@graficelly.nl 
 
Met	  vriendelijke	  groeten, 
 
Vereniging	  Bedrijventerrein	  Zoutman 
Werkgroep	  Glasvezelkabel	   
 
Eskild	  Wikkeling 
René	  Heimans 
Elly	  de	  Knikker	  



Signet Cbizz Unet Simmart TT-MB

Eenmalige kosten bij aanwezigheid van tv-kabelaansluiting € 599,00 € 350,00 € 450,00 € 649,00 € 165,00
Eenmalige kosten bij afwezigheid van tv-kabelaansluiting € 750,26 € 350,00 € 450,00 € 799,00 € 165,00

Snelheden en prijzen per maand
10/10 Mbit € 138,00 € 139,00
20/20 Mbit € 148,00 € 186,00
25/25 Mbit € 199,00
50/50 Mbit € 178,00 € 229,00 € 216,00
100/100 Mbit € 269,00 € 235,00 € 119,00

Overboeking* 1:1 1:1 1:1 1:10 1:10
Bijzonderheden maand contract 2 jarig contract 3 jarig contract

Gemiddelde maandprijs, goedkoopste abo, 3 jaar 158,84€                148,72€  247,50€  141,19€            190,58€            
Gemiddelde maandprijs, duurste abo, 3 jaar 198,84€                278,72€  247,50€  141,19€            220,58€            
Prijs per Mbit per maand (goedkoopste abo) 15,88€                  14,87€    2,48€      1,41€                9,53€                
Prijs per Mbit per maand (duurste abo) 3,98€                    2,79€      2,48€      1,41€                4,41€                
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Alle prijzen zijn exclusief BTW

Genoemde prijzen zijn met een basis SLA en alleen voor internettoegang. Bij alle aanbieders zijn tegen meerprijs betere SLA's en zaken als telefonie 
leverbaar. Deze prijzen zijn alleen geldig bij voldoende aanmeldingen vanaf bedrijventerrein Zoutman.

*Overboeking is de hoeveelheid gebruikers die gebruikmaken van dezelfde bandbreedte. 1:1 bandbreedte tussen uw aansluiting en internet is voor u gegarandeerd 1:10 
maximaal 9 anderen delen de bandbreedte, waardoor mogelijk niet continu de volledige snelheid wordt behaald.


