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Inleidend 
 
Reggefiber is samen met de Dorpsraad Lonneker gestart met de behoefte-inventarisatie, een 
zogenaamde vraagbundeling, in het buitengebied Lonneker. Het buitengebied Lonneker (+/- 400 
woningen) wil Reggefiber en de Dorpsraad voorzien van een Fiber to the Home (FttH) 
glasvezelnetwerk.  
 
De aanleg van het FttH netwerk in het buitengebied Lonneker is door de grotere afstanden tussen de 
woningen vrij kostbaar waardoor de aanlegkosten de investeringsmogelijkheden van Reggefiber 
overstijgen. Daarom wordt een financiële eigen bijdrage gevraagd aan de deelnemers voor een 
glasvezelaansluiting binnen dit gebied.  
 
Reggefiber gaat pas over tot de aanleg, indien (1) minimaal 60% van de woningen een aansluiting op 
het FttH netwerk wenst, (2) de eigen bijdrage heeft voldaan en (3) zich heeft gecommitteerd tot het 
afsluiten van een abonnement bij één van de deelnemende serviceproviders.  
Indien het percentage deelname hoger is dan 60%, zal de eigen bijdrage evenredig lager worden. 
 
 
Voorwaarden 
 
Middels dit formulier vragen wij u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: 

• U betaalt aan Reggefiber ten behoeve van de aansluiting in uw woning op het FttH netwerk 
een eenmalige eigen bijdrage van max. 2.089,80 EUR in de aanlegkosten. Het genoemde 
bedrag is incl. BTW. 

• Voor bovengenoemde betaling machtigt u (hieronder) Reggefiber voor een eenmalige 
automatische incasso. 

• U committeert zich binnen 3 maanden na het gecommuniceerde ‘aanlegbesluit’ een 
abonnement af te sluiten bij één van de deelnemende serviceproviders. 

• U geeft Reggefiber expliciet toestemming voor aansluiting van uw woning op het FttH netwerk 
en de bijbehorende instandhouding en het beheer van de glasvezelinfrastructuur op uw 
perceel. 

• Reggefiber zal uw woning  aansluiten op het aan te leggen glasvezelnetwerk, door in uw 
woning een glasvezelaansluitpunt te monteren. 

• Het aan te leggen FttH netwerk incl. glasvezelaansluitpunt is en blijft te allen tijde eigendom 
van Reggefiber. 

 

Aanmeldingstermijn 

Op 1 februari 2016 sluit de aanmeldingstermijn. Reggefiber zal na de sluitingstermijn alle 
aanmeldingen/inschrijvingen tellen en zal vervolgens een besluit nemen over de aanleg. Bij een 
positief besluit zal Reggefiber u dit schriftelijk meedelen en vervolgens overgaan tot het innen van de 
eigen bijdrage. 

Na de inning van de eigen bijdrage zal Reggefiber starten met de aanleg binnen een periode van 2 
maanden. Vanaf dat moment kunt bij de deelnemende service providers een abonnement afsluiten. 
Hierover ontvangt u later nog meer informatie. 
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Aanmelden 

Indien u een glasvezelaansluiting  wenst, onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, 
verzoeken wij u  aan te melden door het invullen van uw contactgegevens en uw handtekening voor 
akkoord: 

 
Voornaam 
 

 

 
Achternaam * 
 

 

 
Adres * 
 

 

 
Postcode en 
plaats * 
 

 

 
Telefoonnummer * 
 

 

 
Mobiel(e) 
telefoonnummer(s) 
 

 

 
E-mailadres 
 

 

 
Handtekening voor 
akkoord * 
 
 

 

* verplicht invulveld                     

 

Tevens treft u als bijlage een standaard machtiging aan ten behoeve van de  automatische incasso.  
Wij verzoeken u deze aansluitkaart alsmede het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend te 
retourneren naar onderstaand adres (frankeren is niet nodig): 

Reggefiber 

T.a.v. Henk Holtrigter  

Antwoordnummer 705 

7440 WH Rijssen 

 

Met vriendelijke groet, 

Reggefiber  
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Machtiging 

 


