
 
 

 

Geachte ondernemer, 

 

Hierbij informeren wij u onderstaand over de mogelijkheden voor deelname aan het glasvezelnetwerk op 

Ladonk.   

 

Keuze in aansluiting 
U dient zelf een keuze te maken in de soort aansluiting die u wilt. Wij adviseren u deze keuze te maken in 

samenspraak met uw Internet Service Provider (ISP). Samen met uw ISP bepaalt u wat voor soort 

aansluiting u wilt. In hoofdlijnen zijn er 2 soorten aansluitingen: 

- normale aansluiting (€ 120,00 per maand, excl. VLAN) 

- instapaansluiting (vanaf € 65,00 per maand) 
Voor de voorwaarden van deze aansluitingen verwijzen wij naar bijgaand inschrijfformulier. 
 

Internet Service Provider 
Glasdonk heeft bij de start een aantal ISP’s naar voren geschoven.  Dit zijn: 
- Bober ICT 

- Signet 

- Voiceworks 

- Claranet 

Het staat u echter vrij om met andere ISP’s een contract aan te gaan. Het is wel raadzaam dat uw ISP 

contact opneemt met de EFX in Eindhoven (www.efx.nl). 

Kosten 
Er zijn 3 mogelijkheden 
 
U bent lid van SPIN: 
- De aansluiting voor uw pand is kosteloos gemaakt. Tijdens de aanleg van het netwerk heeft u niet 

aangegeven dat u ook daadwerkelijk gebruik van de aansluiting wenst te maken. Daarom moet de 
aannemer (Spitters B.V.) uw aansluiting alsnog activeren. De kosten hiervoor bedragen € 500,00.   

- U kiest zelf het gewenste abonnement. 
- De maandelijkse kosten worden aan u berekend door de firma Aquestora. Dit is een bedrijf wat in 

opdracht van SPIN er voor zorgt dat uw glasvezel verbinding actief is en blijft. 

- U kiest zelf uw ISP en deze zorgt voor de feitelijke dienstverlening over het glasvezelnetwerk (internet, 

bellen, etc.) de kosten hiervoor worden door deze ISP aan u berekend. 

U bent lid van SPIN: 

- Er ligt nog geen aansluiting in uw pand. De kosten voor het aanleggen van een aansluiting, inclusief 

bijbehorende extra kosten, denk hierbij aan leges, een eventueel bodemonderzoek etc. worden in zijn 

geheel aan u doorbelast. 

 

 

http://www.efx.nl/


 
 

 

U bent nog geen lid van SPIN maar u wilt wel een glasvezel aansluiting: 
- U dient lid te worden SPIN. Hiervoor betaalt u een entreefee van € 2,00 per m2 terreinoppervlak van 

uw bedrijfsperceel, met een minimum van € 1.500,00 en een maximum van  
€ 2.500,00.  

- De kosten voor het aanleggen van een aansluiting, inclusief bijbehorende extra kosten, denk hierbij aan 

leges, een eventueel bodemonderzoek etc. worden in zijn geheel aan u doorbelast. 

- De jaarlijkse kosten voor lidmaatschap bedragen € 0,05 per m2 met een minimum van € 175,00 

Veel gestelde vragen: 
Ik ben jaren lid geweest van SPIN maar heb (per ongeluk) vorig jaar mijn lidmaatschap van SPIN 

opgezegd. Ik wil nu wel een glasvezelaansluiting. 

> Na betaling van uw contributie over de jaren dat u geen lid was (met een max van € 1.500,00) krijgt u 

alsnog een aansluiting. 

Waarom moet ik een entreefee betalen aan SPIN? 

> De kosten voor aanleg van uw bedrijfsaansluiting alsmede de kosten voor begeleiding en engineering van 

het netwerk worden door SPIN betaald. De afgelopen jaren heeft SPIN daar geld voor opzij gezet. Dit geld is 

door de leden opgebracht en het zou niet eerlijk zijn dat een late intreder hiervan profiteert met een ‘gratis’ 

aansluiting. 

Waarom betaal ik maandelijkse kosten aan SPIN en moet ik ook verplicht lid worden van SPIN? 

> SPIN is een initiatiefnemer van het glasvezelnetwerk. Alle kosten voor de backoffice van het netwerk 

worden door SPIN betaald. Wij doen dit uit de ledenbijdrage. De maandelijkse kosten die u betaalt voor het 

netwerk zijn nodig voor het aflossen van de lening die wij zijn aangegaan voor de aanleg van het netwerk en 

voor de variabele kosten welke wij moeten betalen om de verbinding in stand te houden. Daarnaast betalen 

wij vaste kosten voor bijvoorbeeld kadaster, WION en service en onderhoud. Na een periode van ca. 10 jaar 

verwachten wij de lening voor de aanleg van het netwerk te hebben afgelost en zal Glasdonk BV opnieuw 

naar de maandelijkse kosten kunnen kijken.  

Aanmelden? 

Dat kan heel eenvoudig door middel van bijgaand inschrijfformulier. Zodra wij het inschrijfformulier 

ingevuld en getekend van u ontvangen hebben, starten wij met de voorbereidingen voor de aanleg. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de planning en het verloop van e.e.a. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder! 

SPIN Boxtel  

Ladonkseweg 5, 5281 RN  BOXTEL 

Postbus 51, 5280 AB  BOXTEL 

T: 0411-657440 

F:  0411-657448 

E:  office@spinboxtel.nl 

W:  www.spinboxtel.nl  

mailto:office@spinboxtel.nl

