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Glasvezelaansluiting gedeeld 
Om ook kleine(re) bedrijven met wellicht een beperkter budget en/of een (nog) 
groeiende breedbandbehoefte over een glasvezelverbinding te kunnen laten 
beschikken heeft FiberRevolution! de 'Buurman glasvezel' oplossing ontwikkeld.  
 
Voor klein(re) bedrijven die nu gebruik maken van een consumenten of zakelijke 
ADSL verbinding (circa €30 of €60 per maand) is de prijssprong naar Instap 
glasvezel 50/50 voor €149 per maand soms te groot. Bij de Buurman glasvezel 
oplossing wordt de 1:1 opzet en beschikbaarheidgarantie 99,90% van het netwerk 
intact gelaten, maar worden de maandelijkse vastrechtkosten over twee buurmannen 
(of buurvrouwen) verdeeld.  
 
 
Uitgangspunten & Voorwaarden 
- buurmannen hebben onderling vertrouwen en/of kennen elkaar goed genoeg 
  Nb eventuele verdere afspraken omtrent glasvezel worden onderling vastgelegd; 
- eenieder verkrijgt een 1:1 Ethernet verbinding zonder diensten (geen internet); 
- ieder bedrijf koopt zelf zijn eigen diensten bij zelf gekozen provider(s) in; 
- alleen mogelijk indien beide bedrijven nog niet over een aansluiting beschikken; 
- alleen mogelijk voor Instap 50/50 Mbps abonnement met identieke contractperiode; 
- bedrijfspanden zitten fysiek aan elkaar (slechts door wand gescheiden);  
- één van de bedrijven treed op als hoofdcontractant c.q. aanspreekpunt; 
- op het bestelformulier worden ook de adresgegevens van subcontractant vermeld; 
- de tekenbevoegde van subcontractant tekent mee op bestelformulier; 
- indien een van de bedrijven stopt/verhuist/failliet gaat, neemt de ander de   
  resterende contracttermijnen automatisch over. 
 
 
Levering 'Buurman glasvezel' 
- één actieve glasvezelaansluiting voor maximaal 2 bedrijven; 
- er wordt één aansluiting gerealiseerd op het adres van de hoofdcontractant; 
- men verzorgt voor eigen rekening de inpandige UTP bekabeling, indien gewenst 
     Nb het demarcatiepunt voor FiberRevolution! is het glasvezelmodem; 
- in de meterkast wordt één glasvezel modem met 4 UTP poorten geïnstalleerd; 
- elk bedrijf verkrijgt:  

• de beschikking over maximaal 2 UTP poorten op het modem; 
• een eigen 1:1 glasvezel verbinding door middel van VLan met 25 Mbps; 
• een maandelijkse factuur van 50% van het vastrecht; 
• de collectieve staffelkorting, indien lokaal actief, is van toepassing; 

- bij start netwerk: elk bedrijf betaalt eenmalige aansluitkosten van € 199,-; 
- later aansluiten: elk bedrijf betaalt 50% van de daadwerkelijke aanlegkosten; 
- elk bedrijf staat automatische incasso per maand toe; 
- bij betalingsproblemen zijn beide partijen aanspreekbaar c.q. verantwoordelijk. 
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