Toeslag buitengebied
SKV heeft in de afgelopen jaren diverse ”buitengebieden” rondom Veendam aangesloten op het
eigen glasvezelnetwerk, voor een goede internetverbinding. In deze gebieden hebben de grote
marktpartijen niet aangelegd, omdat de investering die gedaan moet worden niet rendabel is.
Elders in Nederland zijn enkele glasvezelpartijen actief die zich bezig houden met de aanleg van
glasvezel internet in onrendabele buitengebieden. Daarbij vraagt men dan o.a.:
-

Inschrijving voor aanleg, waarbij een afnameverplichting wordt aangegaan voor bijvoorbeeld
een periode van 10 jaar;
Een éénmalige bijdrage van een bewoner voor de aansluiting van de woning op glasvezel
voor een bedrag van € 1.500 - € 2.000;
Een vastrechtvergoeding bovenop het abonnement van € 10 tot € 15 per maand, welke
jaarlijks geïndexeerd gaat worden.
Een vraagbundeling waarbij minimaal 35%-50% zich moet inschrijven om te starten met
aanleg.

Indien men zich niet wil inschrijven/conformeren aan bovenstaande opties, wordt een woning of
het hele gebied niet aangesloten.

Motivatie SKV
SKV, een stichting zonder winstoogmerk, ziet aanleg van glasvezel in deze gebieden als een
maatschappelijke “verplichting”. Daarom legt SKV glasvezel internet aan in deze gebieden met de
volgende uitgangspunten:
-

SKV heeft geen vraagbundeling, maar legt ieder adres in een gebied aan;
SKV heeft geen afnameverplichting;
SKV vraagt geen eenmalige bijdrage van een bewoner voor de aanleg van glasvezel;
SKV hanteert een toeslag van € 7,50 € 5,00 per maand bovenop het abonnement, waarop
nooit indexatie zal plaatsvinden.
o Vanwege de toenemende dekking op het netwerk in de buitengebieden is met
ingang van 1 januari 2022 de toeslag verlaagd naar € 5,00

Indien u geen abonnement wilt afsluiten, wordt uw woning wel aangesloten op glasvezel.
Mogelijk dat u in de toekomst dan alsnog gebruik kunt maken van de glasvezelverbinding. Bij
eventuele verkoop van uw woning is deze dus ook voorzien van een glasvezelaansluiting.
Wanneer u na een abonnementsperiode besluit geen diensten meer te willen afnemen, dan
heeft u geen enkele verplichting naar SKV.

