INFORMATIEFORMULIER

Glasnet Boskoop

Introductie FiberRevolution!
FiberRevolution! organiseert en beheert vele open zakelijke glasvezelnetwerken binnen Nederland. In
nauwe samenwerking met enkele banken en enkele ondernemingsverenigingen is het nieuwe
Collectieve glasvezel model ontwikkeld. Door onze collectieve aanpak in nauwe samenwerking met de
lokale ondernemers en de gemeente kunnen verkoop- en beheerkosten laag blijven. Daarmee worden
scherpe eenmalige en maandelijkse aansluittarieven mogelijk. Het lokale zakelijk netwerk wordt stapvoor-stap en bij voldoende interesse gebiedsdekkend aangelegd. FiberRevolution! levert geen
diensten maar connecteert automatisch op een of meerdere neutrale/digitale marktplaats(en).
Hiermee is het netwerk echt open en zijn alle Service Providers welkom. Afgelopen jaren zijn er door
ons en ons zusterbedrijf IPfiber op tientallen bedrijventerreinen lokale netwerken gerealiseerd waarop
momenteel meer dan 1.500 bedrijven actief zijn.
Wat zit er in het Glasnet Boskoop glasvezel abonnement?
In het abonnement zitten de volgende componenten:
• twee glasvezels afgemonteerd in meterkast, waarvan een actief
• één switch/CPE met 4 UTP poorten voor koppeling met inpandige bekabeling
• één symmetrische ethernet verbinding 1:1 met vaste bandbreedte: 40, 100 of 250 Mbps
• de verbinding kent een zeer hoge beschikbaarheid van 99,90%
• professionele ondersteuning en beheer
• standaard abonnement periode is 5 jaar ofwel 60 maanden
• monitoring 7 x 24 en spoed herstel
• volledig vrije keuze Service Provider
• één centraal contactpersoon: Glasvezel Coördinator
Welke bandbreedte heb ik nodig?
De benodigde bandbreedte hangt sterk af van wat uw organisatie nu en in de toekomst met en via
internet wil gaan doen en hoeveel personen binnen uw organisatie gebruik maken ICT. Hieronder treft
u een overzicht aan van invloedrijke factoren.
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Nb indien later een hogere bandbreedte gewenst is dient men dit door te geven middels het Wijziging
Formulier. Dit formulier is op www.glasnetboskoop.nl te downloaden.
Eenmalige aansluitkosten
De eenmalige bijdrage voor de aansluit- en installatiekosten tot het moment van aanleg van het
netwerk is € 199,- per aansluiting. Nb indien men zich later individueel laat aansluiten worden de
daadwerkelijke aanlegkosten doch minimaal € 850,- in rekening gebracht.
Keuzevrijheid diensten
Het glasvezelnetwerk is volledig Open: dit betekent dat men optimale keuzevrijheid heeft diensten bij
welke Service Provider dan ook af te nemen. Glasnet Boskoop realiseert op verzoek VLAN verbinding
met de gekozen dienstverlener. De provider dient hiervoor contact op te nemen met FiberRevolution!.
Afspraken Glasnet Boskoop
Glasnet Boskoop is een initiatief van FiberRevolution Nederland BV (FiberRevolution!), Greenport,
regio Boskoop en InterForce.
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De volgende afspraken zijn voor Glasnet Boskoop van kracht:
- het netwerk opereert onder de naam Glasnet Boskooop, powered by FiberRevolution!
- FiberRevolution! exploiteert het netwerk en verzorgt alle communicatie rondom glasvezel
- het signaal van Glasnet Boskoop wordt automatisch afgeleverd op de neutrale
datacenter(s)/marktplaats(en): RiX (rotterdam) en NikHef (Amsix, Amsterdam)
- internet toegang wordt niet meegeleverd met de glasvezelaansluiting
- maximaal 2x per jaar wordt er een campagne gevoerd voor het werven van nieuwe klanten
- glasvezel actualiteiten vindt u terug op website www.glasnetboskoop.nl
- het beheer en de nazorg verzorgt FiberRevolution! in nauwe samenwerking met uw provider
- FiberRevolution! stelt een Glasvezel Coördinator beschikbaar

Meer weten?
Voor meer informatie over het netwerk, de aansluiting en andere zaken verwijzen wij u graag naar de
website.

Contact informatie
Glasnet Boskoop
Glasvezel Coördinator: Jochem Regtuit
w www.glasnetboskoop.nl
t 06 - 267 46 022
e support@fiberrevolution.nl

FiberRevolution Nederland BV
Fairoaksbaan 70, 3045 AS Rotterdam
w www.fiberrevolution.nl
t 088-0882688
e info@fiberrevolution.nl
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