
Aan de bewoner(s) van

s‘ Gravenbroekseweg, Zoetendijk, Ree,
Hortemansdijk, Nieuwenbroeksedijk, Lecksdijk te Reeuwijk

29767.94RK

21 januari 2021
Glasvezelaansluiting

Geachte mevrouw, mijnheer,

Onlangs heeft u informatie ontvangen over de aanleg en aansluiting van glasvezel in uw woning.

Wij hebben toen aangegeven dat wij het glasvezelnetwerk alleen aan kunnen leggen wanneer 40% van alle 
betrokken huishoudens binnen dit project zich aanmelden voor een glasvezelaansluiting van Rekam en de 
daarbij behorende vastrechtvergoeding van € 3.025,= incl. btw betaald. Om de 40% inschrijvingen (dat komt 
neer op 120 + aanmeldingen) te halen hebben wij nog wel aanmeldingen nodig!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door bijgaand formulier vóór 31 januari 2021 ingevuld, bij voorkeur per mail naar 
info@rekam.nl, aan te leveren bij Rekam. Ga naar www.rekamverbindt.nl   en bekijk de mogelijkheden op 
uw adres. Kies uit de verschillende aanbieders en stel het abonnement samen dat het beste bij uw 
situatie en budget past. En overstappen naar een andere provider is écht heel eenvoudig.
Heeft u zich al aangemeld dan hoeft u uiteraard niets te doen.

Vragen en opmerkingen
Vanuit de bewoners zijn er behoorlijk wat vragen binnengekomen. Deze hebben we verzameld en in een 
Q&A (vraag en antwoord) gezet. Deze vindt u in de bijlage.

Heeft u nog vragen?
Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan gerust contact met ons op via tel.nr. 0182 - 585 585 of mail naar 
info@rekam.nl.

Heeft u specifieke persoonlijke vragen dan kunt u deze stellen tijdens een zoommeeting op 9 februari 2021 
tussen 16.00 en 17.00 uur.

De inloginformatie voor de zoommeeting zal via de Whatsappgroep Glasvezel Reeuwijkseplassen worden 
verstuurd. Aanmelden voor de Whatsappgroep kan door een bericht te sturen aan buurtbewoner/beheerder 
van de app groep, Rogier van Vliet +31621226599.

Met vriendelijke groet,

Rekam, administratie

http://www.rekamverbindt.nl/
mailto:info@rekam.nl


                   
         

                        Rekam
Aderpolderweg 13
2807 KL Gouda
Tel: 0182 – 585 585
Email: info@rekam.nl
www.rekamverbindt.nl

Aanmeldformulier Glasvezelaansluiting
Ondergetekende geeft opdracht voor de aanleg van een glasvezelaansluiting op zijn/haar adres

Naam:  …………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………

Postcode: ……………………………………………………

Plaats: ……………………………………………………

Telefoonnr: ……………………………………………………

Emailadres : ……………………………………………………

Datum . . . . . . . . . Handtekening …………………………………………..

Aanlegkosten

⃝ Ik ga akkoord met het in één keer voldoen van de aanlegkosten voor een bedrag van € 3.025,= (inclusief btw) in
      en ontvang daarvoor ná oplevering van de aansluiting in de woning, een factuur van Rekam op het aangegeven
      adres.

Glasvezelabonnement

⃝ lk maak nu nog geen gebruik van internet via het huidige kabeltelevisienetwerk van Rekam en zal binnen een jaar
      na oplevering van de glasvezelaansluiting in mijn woning, een abonnement afsluiten bij één van de beschikbare
      providers met minimaal  de dienst internet.
      

Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier uiterlijk 31 januari 2021 ingevuld en ondertekend per email naar 
info@rekam.nl of  per  post  naar  Rekam,  Antwoordnummer  10476,  2800  WB  Gouda  te  sturen.  Een 
postzegel is niet nodig.

mailto:info@rekam.nl
http://www.rekamverbindt.nl/
mailto:info@rekam.nl


Q&A aanleg glasvezel Sluipwijk, plassengebied Reeuwijk

Q: De aanlegkosten bedragen éénmalig € 3.025,= incl. btw bij 40% inschrijving. Wat worden de kosten bij 
een hogere percentage inschrijvingen?

A: De kosten voor de aanleg van het glasvezelnetwerk blijven gelijk. Bij 40% aanmeldingen hebben 
wij de garantie dat de investering binnen een redelijke termijn terugverdiend wordt. Bij een hoger 
percentage inschrijvingen verdienen wij de investering sneller terug.

Q: Waarom zijn de aanlegkosten zo hoog en betaald men in een dorps/stadscentrum veel minder?

A: De kosten in het buitengebied in het algemeen en specifiek in het plassengebied van Reeuwijk 
zijn zo hoog om verschillenden redenen. Ten eerste staan de woningen op grotere afstand van 
elkaar, er is daardoor meer glasvezel en bijbehorende graafwerkzaamheden etc. nodig om dezelfde 
hoeveelheid woningen aan te kunnen sluiten als in een woonwijk waar de huizen tegen elkaar 
aangebouwd zijn. Ten tweede moeten we in het plassengebied gebruik maken van zogenaamde 
boogzinkers om de glasvezel via het water naar de woningen te krijgen. Ook dit brengt extra hoge 
kosten met zich mee. Ten derde hebben we te maken met vergunningen van zowel de gemeente als 
het Hoogheemraadschap omdat we in en rondom water moeten gaan graven.

Q: Wanneer moeten de aanlegkosten worden voldaan?

A: Zodra de aansluiting in uw woning is opgeleverd ontvangt u van Rekam een factuur voor de 
aanlegkosten. U betaalt dus achteraf en er is geen aanbetaling nodig. Door u in te schrijven geeft u 
aan akkoord te gaan met de aanlegkosten en dat u deze zult gaan voldoen. Wij vertrouwen erop dat 
u zich daaraan zult houden.

Q: Op welke termijn wordt de glasvezel aangelegd?

A: Dat is lastig te zeggen. Zodra wij de 40% (of meer) inschrijvingen hebben gehaald gaat de 
technische dienst een ontwerp maken van hoe en waar de glasvezel aangelegd moet gaan worden. 
Aan de hand daarvan zullen de vergunningen aangevraagd worden, materiaal worden besteld en de 
aannemer ingehuurd. Zodra de vergunningen binnen zijn, zal er gestart worden met de 
werkzaamheden. Het is niet op voorhand te zeggen hoelang het duurt voordat de vergunningen 
rond zijn. Hierin kunnen onder andere bezwaren van bewoners een rol spelen. Wij hopen echter dat 
we einde van dit jaar al een goed eind op weg zijn met de aanleg, meer beloven kunnen we helaas 
niet.

Q: Als ik geen glasvezelaansluiting neem, blijft de coaxaansluiting dan bestaan?

A: De coax aansluiting blijft voorlopig bestaan, maar zal uiteindelijk gaan verdwijnen. De levensduur 
van coax is 20 tot 30 jaar. Zeker in het plassengebied wordt de kwaliteit van coax snel minder en 
daardoor steeds storing gevoeliger. Het is dan ook zeer aan te raden deze nu te vervangen voor 
glasvezel.

Q: Wat zijn de kosten als ik mijn coax aansluiting op een later moment wil laten vervangen voor glasvezel?

A: Er wordt dan een aparte offerte gemaakt omdat er dan voor één enkele woning opnieuw 
vergunningen moeten worden aangevraagd, materiaal besteld en de aannemer ingehuurd. Dit 
brengt extra kosten met zich mee. Naar verwachting zal de offerte dan ook vele male hoger uitvallen 
dan de kosten die wij nu kunnen rekenen.

Q: Met wie sluit ik een contract af voor de aanleg van het glasvezelnetwerk?



A: U gaat hiervoor een overeenkomst aan met Stichting Rekam, in de uitingen en volksmond 
Rekam genoemd.

Q: Als ik mijn postcode/huisnummer invul op de website dan krijg ik de melding dat glasvezel niet mogelijk 
is, hoe kan ik dan zien wat de mogelijkheden zijn?

A: Dit komt doordat uw adres nog geen glasvezel heeft en onze providers nog geen diensten op uw 
adres kunnen verkopen/leveren. U kunt de postcode 2807KL 15 gebruiken. Hiermee kunt u alvast 
zien wat straks de mogelijkheden zijn qua providers en diensten.

Q: Kan ik ook een glasvezelabonnement bij KPN, Tele2 etc. afsluiten op het glasvezelnetwerk van Rekam?

A: Nee, dat is (vooralsnog) niet mogelijk. Rekam heeft een open glasvezelnetwerk waar alle 
providers zijn/haar diensten over mogen leveren. Deze providers moeten dat dan wel zelf willen.
KPN en aanverwanten providers hebben er (nog) niet voor gekozen hun diensten over het 
glasvezelnetwerk van Rekam aan te bieden. Heeft u een provider afhankelijk mailadres van 
bijvoorbeeld KPN of XS4ll, dan kunt u eventueel wel een abonnement afsluiten bij Solcon. Deze 
provider is onderdeel van KPN en levert wel zijn diensten over ons netwerk.


