
Voortgang Snel Internet Glasvezel     
 

Glasvezel graafwerkzaamheden in Salland Noord 
Op dit moment zijn er diverse graafwerkzaamheden o.a. omgeving  Haarle, Marienheem en Luttenberg. 
Wanneer de aansluitingen in ons gedeelte van Salland (Westelijk) gerealiseerd zijn is nog niet duidelijk, e.a. is 
gepland tussen 10 juli en 3 november, dus in ieder geval voor de kerst. Waarschijnlijk gaat alles een stuk 
sneller en heeft u al in september de aansluiting. Let op dat u uw huidige aansluiting(en) bijtijds opzegt. 
(opzegtermijn is meestal  1 maand) 

 
          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIF introduceert eenmalige afkoop in Salland 

Goed nieuws voor de inwoners van Salland Noord en Zuid. CIF introduceert de mogelijkheid om de 
maandelijkse vastrechtvergoeding voor het realiseren en het gebruik van glasvezelaansluiting, eenmalig af te 
kopen voor een bedrag van € 1.300,-. Het bedrag is gebaseerd op de hoogte van de maandelijkse 
vastrechtvergoeding van € 9,97.  Betaald u deze € 1300,- dan vervallen ook de maandelijkse kosten van € 9,97.                                                                                                                                                
Als u dat uitrekent  heeft u in 11 jaar ook die € 1300,-  betaald. Mocht u van deze gelegenheid geen gebruik 
willen maken, loopt deze maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97  door tot 25 > 30 jaar en wordt dit 
bedrag jaarlijks geïndexeerd.  
Zover ik weet hebben de meeste mensen van de Elshof  een brief hierover gekregen, waarin CIF de inwoners 
van het buitengebied (klanten en geen klanten) informeert over het aanbod. Mocht dat niet het geval zijn kunt 
u deze hieronder downloaden. Dit geldt eveneens voor een voorbeeld voor opzegging huidige abonnementen. 

Let wel: U moet wel voor 1 juli 2017  hierop reageren als u hiervan gebruik wilt maken. 
Piet Grootenboer licht het besluit van CIF toe: “We hebben het glasvezelaanbod voor nieuwe gebieden 
herzien. Hierin is ook een eenmalige afkoopmogelijkheid opgenomen. Vanuit Salland zijn er veel vragen 
gekomen om dit ook voor de Sallandse gemeenten mogelijk te maken. CIF heeft daarom besloten deze 
mogelijkheid ook hier te introduceren. Bestaande klanten kunnen hun contract voor de maandelijkse 
vastrechtvergoeding omzetten naar een contract voor de eenmalige afkoop.” 

 



 

Overstappen op glasvezel!   
 

U kunt nu nog goedkoop overstappen op glasvezel. Ondanks dat de vraagbundeling voorbij is, is dit een unieke 
kans voor diegene die nog geen glasvezel genomen hebben.                                                                                 
Inwoners die alsnog gebruik willen maken van het aanbod om over te stappen op glasvezel, kunnen dit          
tot 1 juli 2017 doen, zonder de aansluitkosten van € 239,- te betalen. CIF wil deze doelgroep tegemoetkomen 
omdat zij er namelijk voor gekozen heeft om alleen de klanten aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Bij de 
inwoners die geen abonnement afgesloten hebben, wordt de glasvezelkabel op rol tot de erfgrens gelegd. 
Mocht u naderhand toch nog besluiten tot glasvezelaansluiting dan zullen de aansluitkosten ook beduidend 
hoger uitvallen dan tot dusver. 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Cogas/CIF  (gedeelte van de tekst) en e.o. SallandGlas (gedeelte van de foto’s) en HBCS 

 
Wilt meer weten over hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk op de website van Glasvezel Buitenaf 
(www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zodra de planning bekend is, 
vindt u deze op deze Website of op Website van www.buurtschapelshof.nl   Ook zal er in het Elshofnieuws 
aandacht aan besteed worden.  

 

Mochten er nog vragen bij u zijn, dan hoor ik dat graag van u.  

 
HBCS,  
 
Hans de Bruyne 
 
Elshof  Tel 0570-524517   Email: hans@hbcs.nl 
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