Huishoudelijk reglement

van de Coöperatie glasvezel Buitengebied Putten West U.A., vastgesteld door het
bestuur op +
Bijdrage lidmaatschap
De bijdrage bestaat uit 2 delen.
1. Het eerste deel is een bijdrage voor de aanleg van het netwerk.
o De bijdrage voor de aanleg kan in eenmaal worden voldaan. Het betreft een
eenmalig bedrag van € 1.998,00 inclusief BTW.
o De bijdrage voor de aanleg kan ook in maandelijkse termijnen met een
aanbetaling worden voldaan. Het betreft hier een aanbetaling van € 250,00
inclusief BTW en 144 maandelijkse termijnen van € 14,50 inclusief BTW per
maand.
o De bijdrage voor de aanleg kan als laatste in maandelijkse termijnen zonder
aanbetaling worden voldaan. Het betreft hier 144 maandelijkse termijnen
van € 16,50 inclusief BTW per maand.
2. Het tweede deel is een bijdrage in de kosten voor het in stand houden van de
coöperatie.
o De bijdrage in de kosten is bij aanvang € 3,00 inclusief BTW per maand.
o De bijdrage zal voor leden welke maandelijkse termijnen betalen per maand
worden voldaan.
o De bijdrage zal voor leden die geen maandelijkse termijnen betalen eenmaal
per jaar voor het gehele jaar worden voldaan.
De maandelijkse termijnen en de eventueel jaarlijkse bijdrage in de kosten van de
coöperatie worden per maand via een automatisch incasso voldaan.
De bijdrage in de kosten van de coöperatie zal per jaar door de Algemene
Vergadering worden vastgesteld.
Een bewoner mag per einde van een kalenderjaar het restant van de betalingen
vanwege de aanleg van het netwerk in eenmaal voldoen.
Na-aansluiting
Vanaf het moment dat het gat bij de rioolput is dichtgemaakt wordt een verzoek tot
aansluiting gezien als een na-aansluiting.
1. De procedure voor een na-aansluiting is als volgt.
o De bewoner doet een verzoek bij een Internet Service Provider voor een
aansluiting op glasvezel.
o De Internet Service Provider geeft aan dat er nader onderzoek nodig is.
o De Internet Service Provider geeft aan Reggefiber door welke bewoner een
aansluiting wenst.
o Reggefiber doet opgave van de kosten aan de coöperatie.
o De coöperatie bepaald de prijs voor de na-aansluiting.
o De coöperatie koppelt dit terug naar de bewoner.
o Na akkoord van de bewoner is de bewoner de kosten verschuldigd aan de
coöperatie.
o De coöperatie geeft Reggefiber de opdracht om de aansluiting te realiseren.
o Reggefiber geeft de Internet Service Provider door dat de aansluiting is
gerealiseerd en dat de diensten verleend kunnen gaan worden.
o De coöperatie voldoet de kosten voor de aansluiting aan Reggefiber.
2. De kosten voor de na-aansluiting worden als volgt bepaald.
o De kosten van de aansluiting, zoals deze in het begin zijn bepaald, zijnde €
1.998,00 worden verhoogd met een opslag van 50%.
o De kosten van Reggefiber voor het aansluiten in de Pop, het aansluiten van
de glasvezel bij de rioolput en het monteren en leveren van een aansluiting
in de woning worden hierbij opgeteld.

De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het graven van een sleuf van de
rioolput tot aan de invoer in de woning.
Een bewoner die een na-aansluiting wenst wordt geacht de hierboven genoemde
kosten in eenmaal te voldoen.
Een bewoner die een na-aansluiting afneemt kan lid worden van de coöperatie.
De kosten om lid te worden, worden berekend door het aantal jaren vanaf de
aanleg van de glasvezel hoofdaanvoer in het gebied te vermenigvuldigen met de
bijdrage in de jaarlijkse kosten van de coöperatie.
een bewoner geen lid wordt van de coöperatie heeft de bewoner niet de rechten
aan het lidmaatschap zijn verbonden.
o
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Verkoop van de woning of opstallen
1. Als een bewoner verhuist treedt artikel 18 (afrekening met de Coöperatie) of
artikel 19 (overdracht van het lidmaatschap op verzoek) van de statuten in
werking. De bewoner wordt geacht de nog openstaande maandelijkse termijnen
in eenmaal te voldoen.
2. Bij het beëindigen van het lidmaatschap vindt er geen verrekening plaats van
eventueel nog aan leden uit te keren bedragen.
3. Een bewoner kan bij verhuizing in overleg met de coöperatie het lidmaatschap
overdragen aan de nieuwe bewoner.
4. In overleg met de coöperatie kan de betaling van de maandelijkse termijnen van
de bewoner worden overgedragen aan de nieuwe bewoner.
Betalingsachterstand
Als bewoner niet aan verplichtingen aan coöperatie voldoet kan de coöperatie
Reggefiber verzoeken de dienstverlening te staken.

