Reglement voor deelname aan een glasvezelnetwerk
U bent een overeenkomst aangegaan, of bent hiertoe voornemens, tot deelname aan een glasvezelnetwerk gerealiseerd door de Coöperatieve Vereniging Fryslânring UA (hierna: Fryslân Ring) in één van
de hieronder genoemde gebieden. Deze gebieden maken deel uit van de door de Provinsje Fryslân in
2014 gesubsidieerde ‘start-up projecten’ om de digitale ontsluiting van het buitengebied en bedrijventerreinen op het Friese platteland te bevorderen.

Buitengebied
A. Brekkenpolder - Tacozijl (gemeente De Fryske Marren)
B. De Fjouwer Doarpen en Hidaard (gemeente Littenseradiel)
C. Follega - Eesterga (gemeente De Fryske Marren)
D. Langedijke (gemeente Ooststellingwerf)
E. Snitserdyk (gemeente Leeuwarden en gemeente Súdwest-Fryslân)

Bedrijventerrein
F. Bedrijventerrein Middelsee Stiens (gemeente Leeuwarderadeel)

De in dit reglement benoemde bepalingen gelden voor alle deelnemers die een aansluiting op het
glasvezelnetwerk in één van de hiervoor genoemde gebieden bezitten en vormen een toelichting c.q.
aanvulling op de deelnemersovereenkomst tussen u als individuele deelnemer en Fryslân Ring. Het
bestuur van Fryslân Ring behoudt zich, conform de statuten van de vereniging, het recht voor om,
indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet, wijzigingen aan te brengen in dit reglement. U wordt als
deelnemer over een dergelijke wijziging schriftelijk geïnformeerd.

Bepaling 1: Afnemen van een dienst bij een provider
Conform de deelnemersovereenkomst die deelnemers in de realisatiefase hebben ondertekend,
bestaat de verplichting om gedurende een vastgestelde minimale periode ten minste één dienst af te
nemen bij een dienstenaanbieder (provider) op het netwerk.

Selectie van dienstenleverancier en abonnement gebieden A t/m E
Een overzicht van dienstenleverancier(s) en beschikbare abonnementen op het adres van de deelnemer is beschikbaar op http://www.opglas.nl/kies-uw-glasvezel-abonnement.html. Hier kunt u het
gewenste abonnement selecteren en bestellen. De abonnementen zijn gericht op particulier en klein
zakelijk gebruik. U kunt natuurlijk ook op de websites van de providers zelf kijken.

Selectie van dienstenleverancier en abonnement gebied F
Deelnemers in het gebied Bedrijventerrein Middelsee Stiens kunnen contact opnemen met Fryslân
Ring voor advies ten aanzien van af te nemen diensten of rechtstreeks contact opnemen met een
dienstenleverancier die actief is op het netwerk.

Duur van verplichting
De duur van de periode waarin de deelnemer verplicht is om ten minste één dienst af te nemen bij een
dienstenaanbieder op het netwerk is afhankelijk van het gebied waarin het glasvezelnetwerk is gerealiseerd en gaat in vanaf het moment dat de aansluiting actief is. Aan deze verplichting dient voldaan te
worden binnen 2 maanden nadat Fryslân Ring de melding heeft gedaan dat het netwerk operationeel
is.

Gebied

Duur verplichtingsperiode

Buitengebied
A.

Brekkenpolder - Tacozijl (gem. De Fryske Marren)

12 jaar*

B.

De Fjouwer Doarpen en Hidaard (gem. Littenseradiel)

12 jaar*

C.

Follega - Eesterga (gem. De Fryske Marren)

12 jaar*

D.

Langedijke (gem. Ooststellingwerf)

12 jaar*

E.

Snitserdyk (gem. Leeuwarden en gem. Súdwest-Fryslân)

15 jaar*

Bedrijventerrein
F.

Bedrijventerrein Middelsee Stiens (gem. Leeuwarderadeel)

5 jaar*

* Of zoveel korter als vastgesteld wordt door Fryslân Ring na jaarlijkse evaluatie van de exploitatie van het glasvezelnetwerk.

Voorwaarden gebieden A t/m E
Mocht een deelnemer aan een netwerk in de gebieden A t/m E in gebreke blijven inzake de verplichting
om binnen 2 maanden na melding dat het netwerk operationeel is een contract af te sluiten voor het
afnemen van ten minste één dienst, hetgeen zal worden vastgesteld op basis van het wel of niet ontvangen van de maandelijkse bijdrage van de dienstenleverancier(s) vanaf de derde maand, dan zal de
leveranciersbijdrage à € 18,15 inclusief btw en verhoogd met een toeslag per factuur van € 1,50 inclusief btw maandelijks rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Deze bepaling is zonder uitzondering van toepassing op alle deelnemers die een overeenkomst tot aansluiting hebben afgesloten met Fryslân Ring.

Voorwaarden gebied F
Mocht een deelnemer aan een netwerk in gebied F in gebreke blijven inzake de verplichting om binnen
2 maanden na melding dat het netwerk operationeel is een contract af te sluiten voor het afnemen
van ten minste één dienst, hetgeen zal worden vastgesteld op basis van het wel of niet ontvangen van
de maandelijkse bijdrage van de dienstenleverancier(s) vanaf de derde maand, dan zal de leveranciersbijdrage à € 85,00 exclusief btw maandelijks rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Deze bepaling is zonder uitzondering van toepassing op alle deelnemers die een overeenkomst
tot aansluiting hebben afgesloten met Fryslân Ring.

Bepaling 2: Verkoop eindgebruikerslocatie
Indien de deelnemer een eindgebruikerslocatie (aangesloten woning of bedrijfspand) verkoopt, dan
kan bij Fryslân Ring een verzoek worden ingediend om de deelnemersovereenkomst inclusief de in het
reglement benoemde bijkomende bepalingen over te dragen aan de koper. Hieraan zijn geen kosten
verbonden, mits Fryslân Ring zo spoedig mogelijk en uiterlijk 21 dagen na de datum van overdracht
door de deelnemer schriftelijk middels een door beide partijen ondertekend overdrachtsdocument op
de hoogte is gesteld. Het sjabloon voor dit overdrachtsdocument is als bijlage in dit reglement opgenomen.

Voorwaarden
Indien binnen 21 dagen na overdracht van de eindgebruikerslocatie geen overdracht van de deelnemersovereenkomst heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemersovereenkomst ontbonden. Is op
dat moment de directe deelnemersbijdrage voor de aansluitkosten nog niet volledig betaald, dan
maakt Fryslân Ring een eindafrekening op en wordt het resterende bedrag van de nog te betalen
maandelijkse termijnen in rekening gebracht bij de initiële deelnemer. Er vindt géén restitutie plaats
indien de aansluitkosten in één keer betaald zijn. Er vindt géén restitutie plaats indien op een later
tijdstip besloten wordt dat de looptijd of het aansluitbedrag naar beneden bijgesteld wordt.

Bepaling 3: Verlaten van een gehuurde eindgebruikerslocatie
Indien de deelnemer verhuist uit een eindgebruikerslocatie (aangesloten woning of bedrijfspand) die
bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst is aangemerkt als huurwoning of huurpand, dan kan
bij Fryslân Ring een verzoek worden ingediend om de deelnemersovereenkomst inclusief de in het
reglement benoemde bijkomende bepalingen over te dragen aan de nieuwe huurder. Hieraan zijn
geen kosten verbonden, mits Fryslân Ring zo spoedig mogelijk en uiterlijk 21 dagen na de datum van
overdracht door de deelnemer schriftelijk middels een door beide partijen ondertekend overdrachtsdocument op de hoogte is gesteld. Het sjabloon voor dit overdrachtsdocument is als bijlage in
dit reglement opgenomen.

Voorwaarden
Indien binnen 21 dagen na de laatste huurdatum van de eindgebruikerslocatie geen overdracht van de
deelnemersovereenkomst heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemersovereenkomst ontbonden. Is
op dat moment de directe deelnemersbijdrage voor de aansluitkosten nog niet volledig betaald, dan
maakt Fryslân Ring een eindafrekening op en wordt een bedrag ter grootte van 12 maandelijkse
termijnen in rekening gebracht bij de initiële deelnemer. Er vindt géén restitutie plaats indien de aansluitkosten in één keer betaald zijn. Er vindt géén restitutie plaats indien een nieuwe huurder op een
later tijdstip een overeenkomst met Fryslân Ring sluit. Er vindt géén restitutie plaats indien op een
later tijdstip besloten wordt dat de looptijd of het aansluitbedrag naar beneden bijgesteld wordt.

Bepaling 4: Storingsmelding en –afhandeling
Voor het melden van storingen met betrekking tot afgenomen diensten neemt de deelnemer rechtstreeks contact op met de door hemzelf gekozen dienstenleverancier.

Bepaling 5: (Additionele) Werkzaamheden
Het pand van de deelnemer is aangesloten op een plaatselijk verdeelpunt met een individueel
glasvezelpaar (IGP). Dit glasvezelpaar wordt binnen het pand van de deelnemer afgemonteerd in de
Fiber Termination Unit (FTU).
Deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van Fryslân Ring niet bevoegd zelfstandig
werkzaamheden, reparties of andere aanpassingen aan de aansluiting uit te voeren. Deelnemers
mogen de aansluiting en de diensten niet gebruiken op enige manier die in strijd is met de wet en/of
rechten van anderen.
Indien aan de FTU schade optreedt, of deelnemer wenst deze (bij voorbeeld in het kader van een
verbouwing aan de meterkast of het pand) te herstellen, tijdelijk te verplaatsen of definitief te
verplaatsen, dan kan de deelnemer hiertoe schriftelijk bij Fryslân Ring een opdracht indienen.
Hieraan zijn voor de deelnemer de onderstaande kosten verbonden.
Aard van werkzaamheden
Herstel van IGP en/of FTU in het pand (eindgebruikerslocatie) of op het erf

Eenmalig bedrag
Werkelijke kosten

als gevolg van schade.
Verplaatsing van de FTU (max. 20 meter en exclusief technische
beperkingen).
Tijdelijk ontkoppelen en later terugplaatsen van de FTU.

€ 399,00
Exclusief btw
€ 99,00
Exclusief btw
per actie

Bepaling 6: Betalingsachterstand
Als een deelnemer, ook na aanmaning, niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Fryslân
Ring, behoudt Fryslân Ring zich het recht voor om de belichting van de glasvezelkabel te staken.

Bepaling 7: Rangorde
Als deelnemer hebt u een deelnemersovereenkomst/contract getekend met een betalingsverplichting
jegens Fryslân Ring.
Indien dit een maandelijkse betaling betreft, gaan de voorwaarden in dit reglement voor de
voorwaarden in de getekende deelnemersovereenkomst/contract.

Bijlage
Overdracht deelnemersovereenkomst
Met het door beide partijen ondertekenen van dit document wordt de deelnemersovereenkomst
inclusief de in het reglement benoemde bijkomende bepalingen inzake de aansluiting op het
glasvezelnetwerk in het volgende gebied1:

□

Bedrijventerrein Middelsee Stiens (gemeente Leeuwarderadeel)

□

Brekkenpolder / Tacozijl (gemeente De Fryske Marren)

□

Follega / Eesterga (gemeente De Fryske Marren)

□

De Fjouwer Doarpen en Hidaard (gemeente Littenseradiel)

□

Langedijke (gemeente Ooststellingwerf)

□

Snitserdyk (gemeente Leeuwarden en gemeente Súdwest-Fryslân)

Met ingang van _____dd _____ mm _______ jaar overgedragen aan de nieuwe eigenaar/huurder2 van
de woning c.q. het bedrijfspand.

Het betreft de aansluiting op het glasvezelnetwerk op het volgende adres:3

Straat:

1

Huisnummer:

Evt. toevoeging:

Postcode:

Plaats:

Aankruisen wat van toepassing is
Doorhalen wat niet van toepassing is
3
Bij meerdere aansluitingen per aansluiting een overdrachtsdocument invullen en ondertekenen
2

Gegevens van overdragende en overnemende partij:

Overdragende partij
Naam

Telefoonnummer
E-mailadres

Plaats en datum

Handtekening

Overnemende partij

Ja, ik machtig Fryslân Ring doormiddel van ondertekening van onderstaande machtiging
Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant

Fryslân Ring

Adres incassant

Postbus 466

Postcode incassant

8440 AL

Woonplaats incassant

Heerenveen

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL62ZZZ011160020000

Kenmerk machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fryslân Ring om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om maandelijks €12 (incl. btw) van uw rekening af te
schrijven voor de aansluitkosten in het kader van het project De Fjouwer Doarpen en Hidaard in de
gemeente Littenseradiel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
Naam (voorletters,
tussenvoegsels en
achternaam)
Adres (straatnaam,
huisnummer en
toevoeging
Postcode

Woonplaats

Land*
Rekeningnummer (IBAN)

Bank Identificatie (BIC)**
Plaats

Handtekening

Datum

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Nee, ik machtig niet maar wacht met betalen op een factuur die Fryslân Ring mij toestuurt.
De factuur wordt vooraf eens per jaar toegezonden en beslaat 12 maanden. De betalingstermijn
bedraagt 30 dagen. Hiervoor wordt per factuur € 1,50 inclusief BTW extra in rekening gebracht.
Handtekening:

