
Wilt u glasvezel? 

Dan is dit de kans om 
het samen te bereiken!

Nu in actie
Nú is het moment om mee te doen en uw keuze kenbaar te 
maken. WIJ gaan dit glasvezelnetwerk aanleggen MET EN VOOR 
ELKAAR. Bent u 1 van de minimaal 400 bewoners die nodig zijn 
om dit initiatief te laten slagen? Dan betaalt u daar nu € 25,- 
voor.

Uitvraag
Tijdens een periode die UITVRAAG genoemd wordt, vragen 
we u om mee te doen. Deze UITVRAAG levert een GO of NO 
GO-beslissing op. Bij een onverhoopte NO GO-beslissing krijgt 
u uw geld meteen teruggestort op uw rekening. Dus als u 
meedoet is er geen risico dat u uw geld kwijt bent.

Wat krijg ik voor mijn € 25,- als er een Go-beslissing komt?
Er wordt een coöperatie opgericht. Dat is een beproefde 
manier waarmee elders in het land bewoners samen alsnog 
glasvezel hebben gerealiseerd. Met de € 25 heeft u de jaarlijkse 
contributie voor 2019 betaald. 

Er zijn twee opties om in de nog op te richten coöperatie als 
bewoner deel te nemen en te kiezen voor glasvezel:

1. Deelnemers kunnen ledencertifi caten kopen en daarmee 
fi nanciert u de aanleg van uw eigen aansluiting op het 
glasvezelnetwerk. Dat gaat tussen de € 1250 en € 1950 per 
deelnemende huishouding kosten. Het zelf fi nancieren van 
de aansluitkosten levert gunstige maandlasten op. 

2. Marktpartijen sluiten een glasvezelabonnement met u af 
waarin de aansluitkosten worden verrekend. U hoeft dan 
niet in één keer de aansluitkosten te betalen, want deze 
worden in het abonnement verwerkt. De verwachting is, 
dat als u zich als deelnemer committeert, de providers 
een aanbieding kunnen doen voor een maandbedrag 
inclusief aanleg- én providerkosten. Het maandbedrag is 
vergelijkbaar met de kosten van een 3-in-1 Ziggo- of KPN-
abonnement.
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Beste buren van Golfpark, Golfresort, Parkhaven, Houtribhoogte en Lommerrijk, 

Glasvezel is de toekomst voor vast internet. Bijna heel Lelystad is voorzien van 
glasvezel. Wij nog niet en daar gaan we wat aan doen! 

We hebben nu alle steun van u nodig. Daarmee kunnen we aan externe marktpartijen 
laten zien dat het de moeite waard is om samen met de bewoners van onze wijken een 
glasvezelnetwerk in 2019 te realiseren.
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Periode
Tot november kunt u op de website aangeven of u meedoet 
en welke optie u kiest. U kunt € 25,- overmaken via de website 
of direct op de bankrekening van Stichting Glasvezel Noord 
Lelystad, NL 81 RABO 0321 1163 21. Hiermee legt u uw keuze 
nog niet definitief vast. 

U heeft de mogelijkheid om tot een maand voor de aanleg in 
uw wijk uw keuze te wijzigen. Enerzijds de optie om de op dat 
moment bekende aansluitkosten te betalen in ledencertificaten 
met een gunstig geprijsd abonnement en anderzijds de optie 
op een duurder abonnement zonder eigen investering.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u een schriftelijke 
bevestiging van het bestuur. Informatie op de website:  
www.glasvezel-noord-lelystad.nl/cooperatie/. 

Mee financieren? 
Volledig los daarvan kunt u geheel vrijwillig investeren 
als medefinancier in het glasvezelnetwerk. U koopt extra 
rentecertificaten waardoor de externe financiering lager wordt. 
U ontvangt de rente van deze certificaten in plaats van de bank. 

Inloopavonden
Heeft u vragen over de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw 
wijk? Dan kunt u deze op één van de twee BUREN - GLASVEZEL 
INLOOP-avonden stellen in het Golf Event Center, Parlaan 
2A, 8241 BG Lelystad. Tijdens deze avonden kunt u zich ook 
definitief aanmelden en de € 25,- overmaken.

Data BUREN-GLASVEZEL INLOOP-avonden:

Woensdag 17 oktober, 19.30 - 21.00 uur
     

Donderdag 18 oktober, 19.30 - 21.00 uur

Keuze abonnementsvormen
Na de GO-beslissing kunt u de definitieve keuze in de vorm 
van het abonnement met of zonder investeringscertificaten 
maken. De inhoud van de verschillende abonnementen wordt 
dan duidelijk. Deze abonnementsvormen zullen in ieder geval 
vergelijkbare diensten bieden aan wat u nu heeft, ook de sport- 
en filmzenders bijvoorbeeld. Alléén door het glasvezelnetwerk 
heeft u straks een toekomstbestendig stabiel netwerk met 
meer bandbreedte. 

Later instappen of helemaal niet mee doen?
Het glasvezelnetwerk wordt bij leden van de coöperatie 
aangelegd tot in de meterkast! Als u nu niet meedoet en later 
alsnog wilt aansluiten op het glasvezelnetwerk, dan kan dat. 
De glasvezelkabel ligt dan immers al bij u in de straat. U zult 
dan in de toekomst tenminste geconfronteerd worden met 
de extra kosten voor de aansluiting vanuit de straat tot in 
de eigen meterkast. Als u helemaal niet meedoet, heeft uw 
huis dus geen glasvezelaansluiting. Uw huishouden mist dan 
een toekomstbestendig stabiel netwerk met aanzienlijk meer 
bandbreedte.

De tijd dringt
We hopen in de korte UITVRAAG-periode op veel animo en 
aanmeldingen voor de Coöperatie in oprichting zodat we als 
bewoners samen de uitvoerende partijen aan het werk kunnen 
zetten. Zodat WIJ, MET EN VOOR ELKAAR, in 2019 trots ons 
eigen glasvezelnetwerk kunnen gaan gebruiken. U mag ons 
natuurlijk altijd in de wijk aanspreken of uw vragen stellen. De 
bewoners die actief betrokken zijn bij het glasvezelinitiatief, 
vindt u op de website.

Uitnodiging
We nodigen u graag uit op de BUREN - GLASVEZEL INLOOP-
avonden om al uw vragen te beantwoorden. Op 17 en/of 18 
oktober ontvangen we u graag.

Wilt u glasvezel? 
Dan is dit de kans om het samen te bereiken! 
Het is nu of nooit! 
www.glasvezel-noord-lelystad.nl/cooperatie/
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VOORDELEN GLASVEZEL
-  stabiel internet
- betrouwbaar en veilig
-  het snelste internet
-  up- en download snelheid gelijk
-  iedere aansluiting eigen glasvezeldraadje
-  internet wordt niet trager als buren  

tegelijkertijd op het net zitten
-  beter voor het milieu
-  datalek risico is minimaal t.o.v. koper en adsl
-  kraakheldere t.v.-verbinding waardoor geluid 

niet wegvalt


