
DRINGENDE OPROEP GLASVEZEL BUITENGEBIED

INLOOPAVONDEN Dorpshuis Belt-Schutsloot 

  Dinsdagavond    21-1-2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur
  Woensdagavond 22-1-2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur

In vervolg op onze eerdere acties het volgende:

In de afgelopen week hebben wij gelukkig hulp gekregen van een jurist. Er is intensief 
overleg geweest over de kwestie glasvezel. Wij komen tot de conclusie dat Rendo en 
Glasvezel Buitenaf niet gevoelig zijn gebleken voor alle aandacht in de publiciteit en de 
overhandigde petitie. Ook het inspreken vorige week door Hans Meijer bij de 
Gemeenteraad heeft geen resultaat opgeleverd. 

Ondertussen proberen Rendo en Glasvezel Buitenaf halsoverkop de aansluitingen te 
realiseren. Velen van ons hebben vooruitlopend op de aansluiting een modem ontvangen 
of zijn benaderd voor een afspraak voor de installatie daarvan. Er rest ons nu nog alleen 
nog het overgaan tot actie. We moeten nu een vuist maken en één front vormen. Daar zijn
we goed in, dat blijkt wel uit de meer dan 425 steunbetuigingen op onze petitie in slechts 
enkele weken. 
Glasvezel graag, maar op deze manier hoeft het niet van ons!

Onder supervisie van de jurist is er een brief opgesteld, waarmee wij de ontbinding van de 
overeenkomst kunnen inroepen wegens misleiding en de incasso machtiging(en) die wij 
met de inschrijving hebben afgegeven in te trekken. Deze brief moet door ieder van ons 
aangetekend aan zowel de provider als aan Glasvezel buitenaf worden verstuurd. Nu is 
het zo dat deze brief niet voor iedereen dezelfde gegevens moet bevatten. Er zijn 
verschillende providers in het spel en ook verschillende momenten van afsluiten van het 
contract. En de brief moet gepersonaliseerd worden. 
Dorpsbelangen Belt Schutsloot gaat jullie daarom hierbij helpen. 

Op dinsdag 21 januari en woensdag 22 januari zitten een aantal van de bestuursleden van
Dorpsbelangen Belt-Schutloot met laptop en printer gereed in het Dorpshuis van Belt-
Schutsloot van half acht tot negen uur. Samen met jullie maken we dan voor jullie de 
brieven. 
We vragen van jullie om mee te brengen:

· De bevestiging van de provider over het afsluiten van het contract. De meesten 
van jullie hebben dit ondertekend tijdens de bijeenkomst in een Dorpshuis of andere
plaats in december 2017. Aan niemand is bij die gelegenheid een kopie 
overhandigd door de provider, maar iedereen heeft kort daarna een bevestiging per 
e-mail of een schriftelijke bevestiging ontvangen. Maar ook daarna was het nog 
mogelijk om een contract af te sluiten. Altijd gevolgd door een bevestiging. Breng dit
s.v.p. mee.
· Per aansluiting moeten er twee aangetekende brieven worden verstuurd. Deze 
kosten € 8,80 per stuk en wij maken nog bijkomende kosten voor het printen, de 
enveloppen enz. Daarom vragen wij per aansluiting om een bedrag van € 20,-- mee
te brengen. Het verzenden wordt ook door ons verzorgd.

Al met al wordt dit best een hele operatie en we weten natuurlijk niet wat de uitkomst zal 
worden. Uitgangspunt blijft dat we allemaal glasvezel willen. Het zal alleen langer gaan 
duren verwachten we. Daar staat tegenover dat de financiële gevolgen voor Glasvezel 



Buitenaf en voor de providers enorm zullen zijn als wij massaal afhaken! Gerekend met 
een bedrag van € 1.900,-- per aansluiting zou dit, als 100 deelnemers meedoen met deze 
actie (en daar gaan wij tenminste minimaal vanuit), een strop van € 190.000,-- voor hun 
opleveren. Want zij hebben wel al geïnvesteerd op de aanleg. En daar komen de 
maandelijkse abonnementskosten voor de providers nog bij. Wij hopen dus dat zoveel 
mogelijk deelnemers meedoen!

Natuurlijk hebben we ook nagedacht over en besproken met de jurist wat er naar 
aanleiding van onze actie zou kunnen gebeuren. 

In ieder geval moeten zij gaan reageren!

Het zou kunnen dat de provider en Glasvezel Buitenaf ons proberen ‘uit te roken’. Niets 
doen en afwachten of wij toegeven, zodat we toch glasvezel kunnen krijgen. Maar 
ondertussen is er een behoorlijk grote investering gedaan en is er iemand die zijn geld 
terug wil gaan zien lijkt ons. (Dat is ook een reactie!)
Ook zou het kunnen dat zij jullie in recht gaan betrekken, een vordering tot betaling in 
gaan stellen bij de Rechtbank. Dat is voor hun dan natuurlijk wel een dingetje, met zoveel 
adressen en verschillende brieven. Maar theoretisch zou het kunnen. 
En dan zou het nog kunnen dat zij één of een paar adressen uitpikken om een 
proefproces te voeren. Als Dorpsbelangen Belt-Schutsloot hebben wij geen financiële 
middelen om de kosten van deze processen in dat geval te betalen. Maar wij zullen ons in 
dat geval hard maken om deze middelen bij elkaar te krijgen met hulp van jullie. Er zijn al 
een paar donaties aan ons gedaan voor juridische kosten. Ook kunnen deelnemers dan 
gebruik maken van hun rechtsbijstandsverzekering als zij die hebben afgesloten.

Nog een paar dingen zijn belangrijk om te weten:
· In de te versturen brief wordt de afgegeven machtiging om eenmalig € 1.900,-- of 
maandelijks € 15,-- ingetrokken. Mocht er toch een bedrag van jullie rekening 
worden geïncasseerd, dan kun je dit via internetbankieren eenvoudig ongedaan 
maken. Heb je geen internetbankieren neem dan contact op met je bank om het 
bedrag terug te boeken.
· Heb je inmiddels een modem ontvangen, stuur dit dan liefst ongeopend terug naar
je provider. Maar ook al heb je hem uitgepakt en misschien zelfs al geïnstalleerd, 
stuur hem dan toch zo compleet mogelijk terug.
· Ben je gebeld om een afspraak te maken voor de installatie door een monteur, bel
dan met je provider en zeg de afspraak af.
· In de te versturen brief geven we ook aan dat er alleen schriftelijk op gereageerd 
kan worden door de provider of door Glasvezel Buitenaf. Word je toch gebeld 
hierover, geef dan aan dat je er niet telefonisch over wilt praten en dat je een 
schriftelijke reactie verwacht.

Graag tot dinsdag of woensdag avond.

Namens de Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Gert Stam en Hans Meijer.
glasvezelpetitie@gmail.com 
20 januari 2020

NB Willen jullie waar nodig mensen op deze actie attenderen. Helaas hebben wij 
niet van allemaal het emailadres gekregen.


