Voorwaarden Glasvezel Molenwaard
Project “Glasvezel Molenwaard” is een initiatief van Stichting Molenwaard om in de gehele gemeente
Molenwaard op elke locatie, van woon- en/of bedrijf- en verenigingsbestemming glasvezel aan te leggen.

Voorwaarden van deelname aan vraagbundelingstraject van het project “Glasvezel Molenwaard”
Door uw aanmelding bij Molenwaard voor deelname aan het project “Glasvezel Molenwaard” verklaart u
akkoord te gaan met het volgende:

Aanmelding en afnameverplichting
Door uw aanmelding komt een overeenkomst tot stand. Op grond van deze overeenkomst bent u gebonden om minimaal
het product waarvoor u zich voor heeft aangemeld af te nemen tegen de aangegeven tarieven. De overeenkomst komt
tot stand onder de opschortende voorwaarde dat er wordt voldaan aan een minimale deelname (aansluitingen) in de
gemeente Molenwaard, of indien en zodra een financieel sluitende begroting kan worden gerealiseerd.
Door digitale ondertekening van dit formulier machtigt u Molenwaard om de eenmalige kosten te incasseren en machtigt
u vervolgens de derde partij om de maandelijkse abonnementskosten en gesprekskosten (de genoemde maandtarieven
van de pakketten met telefonie zijn exclusief eventuele betaalde service- en internetnummers) d.m.v. automatische
incasso af te schrijven van uw bankrekening.

Realisatie door derden
U bent bekend met het gegeven dat Stichting Molenwaard het project –na het behalen van de minimale deelname aan
aansluitingen- uitbesteedt aan derden, voor de aanleg en installatie van het glasvezelnetwerk, alsmede het verwezenlijken
van het daadwerkelijke signaal (TV, telefoon, Internet). Stichting Molenwaard is daarbij vrij om desgewenst te switchen
naar een andere partij voor de aanleg en/of installatie dan wel voor de verwezenlijking van het signaal, indien dit niet leidt
tot een kostenverhoging en in alle gevallen aan de deelnemers een zelfde of een vergelijkbaar pakket wordt aangeboden
als bij de aanmelding op de website www.glasvezelmolenwaard.nl is vermeld.
In dat kader verleent u Stichting Molenwaard toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen,
die betrokken zijn bij de aanleg, installatie en verwezenlijking van het glasvezelnetwerk. Het gegevensbestand zal
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

