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LS.,

Inmiddels zijn we alweer bijna een week verder en ik heb nog altijd geen enkele 
reactie terug mogen ontvangen, laat staan een oplossing.

Zoals u wellicht kunt begrijpen ben ik hier niet zo blij mee, te meer gezien het
feit dat wij nog altijd niet weten waar wij aan toe zijn per
1 januari 2012 en of wij dan überhaupt nog een internetverbinding tot onze 
beschikking hebben.

Ik begrijp dat het drukker is rond deze feestdagen, maar straks zitten wij 
zonder internet met alle gevolgen van dien. Dus ik zou graag een antwoord (en 
oplossing) hiervoor zien zo spoedig mogelijk.

Hoogachtend,
M. van der Lingen

Op 6-12-2011 8:37, info schreef:
> Geachte heer, mevrouw,van der Lingen
>
> Bedankt voor uw e-mail. Ik heb hem ontvangen en doorgestuurd naar de afdeling 
"Beheer Openbare Ruimte".
> Zij zullen voor de verdere afhandeling zorgdragen.
>
>
>
>
>
> Met vriendelijke groet,
> Jonny Hertstein
>
> Gemeente Albrandswaard
> Klantgroep IK / Facilitaire Zaken / DIV
>
> ' 010 - 506.1179
> 6    010 - 501.8180
> * j.hertstein@albrandswaard.nl
> "   www.albrandswaard.nl
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: M. van der Lingen 
> Verzonden: maandag 5 december 2011 20:02
> Aan: info@eva-beweegt.nl
> CC: info
> Onderwerp: T.a.v. Dhr. Euser (vragen over onze bestaande glasvezel 
> internetverbinding)
> Urgentie: Hoog
>
> LS.,
>
> Inmiddels ben ik de hoogte dat het CAI netwerk van gemeente Albrandswaard 
verkocht is aan CIF.
> En hierbij werd een aantal dingen beloofd, waaronder dat de prijzen niet 
zouden stijgen.
>
> Het eerste waar wij mee geconfronteerd worden is, jawel hoor, een 
prijsverhoging! Namelijk Eredivisie Live gaat meteen duurder worden!
>
> Echter wat nog erger is, is het feit dat ik nu al enige tijd aangesloten ben 
op het glasvezelnetwerk (en naar volle tevredenheid), echter nu is er totaal 
geen duidelijkheid of ik straks per 1 januari 2012 nog altijd internet heb via 
het glasvezelnetwerk. Ik heb de heer Korbijn hierover gesproken die het ée'n en 
ander heeft laten aanleggen hier destijds, maar deze geeft aan dat hij al zijn 
personeel per 1 januari 2012 heeft (of zal) moeten ontslaan en dat de stekker 
eruit gaat!
>
> M.a.w. dan hebben wij dus geen internet meer! Er is totaal geen duidelijkheid 
over van wat er nu gaat gebeuren of wat wij moeten doen met onze glasvezel 
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internetverbinding. Men wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
>
> Gezien het feit dat de eerste verandering de prijzen zijn (en dat we dus WEL 
duurder uit gaan zijn, tegen alle afspraken in), heb er ook weinig vertrouwen in
dat wij straks alsnog een glasvezelverbinding hebben en dat wij per 1 januari 
nog altijd internet zullen hebben.
>
> Ik heb destijds het internet abonnement van Caiway opgezegd omdat die 'troep' 
nooit stabiel was. Ik heb daar meerdere keren over geklaagd en diverse emails 
gestuurd naar alle mogelijke instanties, echter werd dit probleem nooit 
opgelost. Toen kreeg ik contact met Dhr. Korbijn en deze heeft mij toen in een 
zeer korte periode aangesloten op het glasvezelnetwerk. Sinds die tijd hebben 
wij nooit meer problemen gehad met ons internet.
>
> En nu lees ik op sommige websites dat men moet overstappen terug naar Caiway, 
als men internet wilt behouden? Ik mag aannemen dat dit natuurlijk onjuist is en
dat wij GEWOON van onze glasvezel internetverbinding gebruik kunnen blijven 
maken, ook in 2012?
>
> Na alle verhalen te hebben gehoord van diverse mensen, heb ik er weinig 
vertrouwen in dat dit goed (en snel) opgelost gaat worden. En dat wij straks met
de gebakken peren zitten in Albrandswaard.
>
> Dus ik zou graag met name duidelijkheid willen over onze bestaande 
internetverbinding die reeds via glasvezel loopt. En daarnaast zou ik ook graag 
een reactie willen op de prijsverhoging, waar men eerst niks over zei. Alles zou
hetzelfde blijven toch was het motto voor de verkoop? En vervolgens krijgen wij 
een brief van Caiway binnen waarin gesteld wordt dat Eredivisie Live meteen al 
duurder wordt! Dat is dus al de eerste belofte die is verbroken en ik denk dat 
het daar niet bij blijft.
>
> Ik hoop spoedig een reactie van u te mogen ontvangen over het bovenstaande.
>
> Hoogachtend,
> M. van der Lingen
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> ---------- De informatie verzonden met dit E-mail bericht is 
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet 
> voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud 
> van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door 
> anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, 
> vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie 
> aan derden is niet toegestaan. Gemeente Albrandswaard staat niet in 
> voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
> verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen 
geen rechten worden ontleend.
> ----------------------------------------------------------------------
> ---------- The information contained in this communication is 
> confidential and may be legally privileged. If you have received this 
> message in error, please inform us and delete its content. It is 
> intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
> addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
> intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
> copying, distribution or taking any action in reliance of the contents 
> of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The 
> community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete 
> transmission of the information contained in this communication nor for any 
delay in its receipt.
> This message shall not constitute any obligations.
> ----------------------------------------------------------------------
> ----------
>
>
>
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