Provider Reglement Glasnet Oostplaat
Introductie
Glasnet Oostplaat is een initiatief van de lokale ondernemersvereniging Oostplaat (OVO) te Goeree-Overflakkee
(voorheen Middelharnis). In 2013 is een volledig stratendekkend zakelijk glasvezelnetwerk aangelegd op het
industrieterrein. In totaal zijn er ca. 120 bedrijven gehuisvest. Het eigendom, de exploitatie en het beheer van het
netwerk is ondergebracht bij Glasnet Oostplaat UA. Deze werkt op coöperatieve basis en zonder winstoogmerk en zal
namens haar klanten kostendekkend opereren. De aangesloten klanten van Glasnet Oostplaat kunnen kiezen uit
datatransportverbindingen met de volgende capaciteiten: 50 Mbps, 100 Mbps, 250 Mbps. Het signaal van de
aangesloten bedrijven wordt standaard in Amsterdam afgeleverd op Telecity4, waar ingekoppeld kan worden door
providers. De aangesloten ondernemingen beschikken over een ethernet capaciteit zonder diensten en betalen
daarvoor aan Glasnet Oostplaat een maandelijks vastrecht tarief. Zie ook onze website:
http://www.GlasnetOostplaat.nl.

voorbeeld gebruik glasvezel aansluiting

Spelregels
Het netwerk van Glasnet Oostplaat is open. Dit betekent dat iedere Provider welkom is zijn diensten te leveren over
het netwerk, mits men voldoet aan de spelregels zoals verwoord in dit Provider Reglement. De spelregels en kosten
zijn voor alle Providers identiek. Elke provider dient te voldoen aan de volgende zaken:
• ingeschreven bij Kamer van Koophandel;
• vast contactpersoon richting Glasnet Oostplaat en haar operator;
• een goede support organisatie voor adequate ondersteuning van eindklanten;
• voldoen aan alle wettelijke regelgevingen;
• correcte en tijdige betaling van facturen;
Glasnet Oostplaat heeft de belichting, beheer en provisioning uitbesteed aan een netwerk operator (GlasOperator uit
Bodegraven). Iedere service provider dient met deze partij een wholesalediensten-leveringsovereenkomst aan te
gaan. Glasnet Oostplaat kan, indien zij dat wenst of nodig acht, de volgende extra gegevens vooraf opvragen bij de
kandidaat service provider: referenties zakelijke markt, financiële gegevens zoals jaarrekening en beschrijving
organisatie. Nb Glasnet Oostplaat zal nimmer aansprakelijk zijn jegens service providers voor aanspraken
verbandhoudende met de integriteit, het beheer en de belichting van haar glasvezelnetwerk, onverminderd de
aansprakelijkheid van Glasnet Oostplaat jegens de op haar netwerk aangesloten eindgebruikers verband houdende
met de fysieke integriteit van dit netwerk.

Access
De Glasnet Oostplaat netwerk operator zal elke service provider technisch begeleiden om de access en klantkoppeling
tot stand te brengen. Om toegang te verkrijgen tot het netwerk en haar aansluitingen zullen een aantal technische
zaken, zoals bijv. inkoppeling en bestellen van transportdiensten gerealiseerd moeten worden. Deze kosten worden
doorbelast aan de service provider. Om koppeling tot het netwerk van Glasnet Oostplaat te krijgen is er een
interconnect met de operator GlasOperator nodig. Nb voor providers zijn naast Telecity4 eventueel andere
inkoppellocaties mogelijk. Graag informeert Govert Klasing van GlasOperator u hier nader over.
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De eenmalige interconnect fee bedraagt € 2.500,- (zonder verdere maandelijkse kosten). Men verkrijgt daarmee
toegang tot het gehele Glasnet Oostplaat netwerk én kan de interconnect ook gebruiken voor het actieve netwerk van
de operator (GlasOperator te Bodegraven, tel: 088-0120350).

Administratiekosten en vermelding op website
Een provider zal een eenmalige administratievergoeding van € 150,- verschuldigd zijn aan Glasnet Oostplaat.
Voor een jaarlijkse vergoeding van € 175,- kan men bovendien een sponsored link inclusief een beknopte
omschrijving van bedrijf/dienst en een link naar de eigen website krijgen op de dienstensectie van de website.
Bovendien wordt uw logo vermeld in periodieke nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen van Glasnet
Oostplaat.
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Inschrijfformulier
Wij hebben kennis genomen van het Provider Reglement en willen ons graag inschrijven als service provider. Wij
voldoen aan de gestelde eisen en gaan akkoord met de gestelde voorwaarden en tarieven zoals beschreven in het
Provider Reglement. Wij zijn bereid om een wholesalediensten-leveringsovereenkomst aan te gaan met GlasOperator.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

Land

KVK nummer

Website (url)

Emailadres

Contactpersoon
Naam

Funktie

Korte omschrijving van uw organisatie

Korte omschrijving van te leveren diensten

Wij maken de volgende keuzes AKKOORD en zullen de betreffende facturen binnen gestelde termijn voldoen:
☐ Administratie kosten van € 150,-, eenmalig te voldoen aan Glasnet Oostplaat;
☐ Sponsored link van € 175,-, jaarlijks te voldoen aan Glasnet Oostplaat;
☐ Premium Access: eenmalige access fee van € 2.500,- te voldoen aan GlasOperator.

Plaats

Handtekening

Datum

Wij verzoeken u het volledig ingevulde en ondertekende formulier met een kopie/scan van de onderstaande
documenten te mailen naar info@glasnetoostplaat.nl:

•
•

een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden);
een kopie identiteitsbewijs tekenbevoegde.
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Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u deze middels email te stellen: info@glasnetoostplaat.nl
Alle bedragen zijn in Euro’s en excl. BTW. Glasnet Oostplaat behoudt zich het recht voor diensten(leveranciers) van de website/haar
netwerk te verwijderen die niet een aantoonbare relatie hebben met de Glasnet Oostplaat doelstellingen: het mogelijk maken van
het leveren/ afnemen van zakelijke diensten over een glasvezelverbinding. Diensten met een niet maatschappelijk verantwoord
karakter zoals diensten die al dan niet opzettelijk kwetsende, opruiende en/of pornografische content leveren of faciliteren zullen
worden geweerd. Glasnet Oostplaat behoudt zich het recht voor om dienstaanbieders, die de spelregels niet juist naleven zonder
restitutie te verwijderen.

Contactgegevens Glasnet Oostplaat
Glasnet Oostplaat
p/a Lorentz 1
3241 LX MIDDELHARNIS
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