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  _____  

Van: M. van der Lingen  
Verzonden: maandag 12 december 2011 10:51
Aan: Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Werkwijze gemeente en de verkoop van CAI (met alle problemen en 
gevolgen van dien).
Urgentie: Hoog

LS.,

Via-via heb ik dit emailadres gekregen en daarbij het advies om hier meteen naar
toe te mailen i.v.m. mijn bestaande internetverbinding via de glasvezel.
Ik ga ervan uit dat deze email, dan ook als officiële brief wordt gebruikt voor 
de gemeenteraad.

Ik heb inmiddels al diverse emails gestuurd naar de gemeente Albrandswaard, 
EVA-beweegt, Caiway en CIF, maar niemand wil mij van een antwoord voorzien of 
met een oplossing komen. Schijnbaar heeft men het te druk met de feestdagen en 
kan de burger het gewoon uitzoeken. Gezien deze "behandeling" voelde ik mij ook 
genoodzaakt om vervolgens hierover contact op te nemen met de Opta, NMa, 
ConsuWijzer en de Nationale Ombudsman. Daarnaast overweeg ik sterk om mijn 
kennis binnen RTV Rijnmond aan te spreken om deze hele zaak eens breed uit te 
gaan lichten in de media.

Inmiddels hebben wij bijna een jaar lang al een PERFECT werkende 
internet-verbinding via glasvezel. Nu was ik op de hoogte dat er plannen waren 
om het hele CAI-netwerk te verkopen aan de hoogste bieder. Inmiddels is het 
netwerk dan ook verkocht aan CIF.

Echter voelen wij ons flink "genaaid" door Dhr. Euser. Deze beloofde ons 
plechtig dat bij een eventuele verkoop van het CAI-netwerk er de eerste jaar 
geen prijsstijgingen zouden zijn. En daarnaast zou alles "beter" worden. Echter 
niets is minder waar!

Eredivisie Live, waar wij nu 9,95 Euro per maand voor betalen, wordt in één klap
verhoogd naar 16,95 Euro! Dat is prijsverschil van 7,- Euro per maand, oftewel 
84,- Euro per jaar. Daarnaast kan men meteen flink meer gaan betalen voor extra 
aansluitingen / smartcards per huishouden. Last, but not least; kan men ook nog 
eens gaan betalen voor betaling per acceptgiro, wederom per maand. Op het forum 
van HYPERLINK 
"http://www.programmaraadalbrandswaard.nl"www.programmaraadalbrandswaard.nl 
regent het dan ook klachten over deze handelswijze, immers was ons duidelijk 
belooft dat er voor het éérste jaar geen prijsverhogingen zouden worden 
doorgevoerd. Uiteraard waren dit leugentjes om zieltjes te winnen tijdens de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Oftewel 'gouden bergen' beloven om 
vervolgens met een 'zak stront' achter te blijven.

Nergens op de website van de gemeente van Albrandswaard (of Caiway / CIF), wordt
iets gezegd over de mensen met een bestaande internetverbinding via de glasvezel
(bedrijf of particulier). Wij maken nu al bijna een jaar lang gebruik van 
internet via glasvezel, die destijds is aangelegd door de werknemers van Dhr. 
Korbijn, maar wij weten nu dus niet waar wij aan toe zijn per 1 januari 2012. 
Waarschijnlijk wordt de stekker zomaar eruit gehaald. Hoezo burgers informeren? 
De enige informatie die op de website staan aangegeven rondom het internet is 
als volgt en ik citeer:

Verandert er per 1 januari 2012 iets in mijn internetaansluiting of 
telefonieabonnement?
Nee. Caiway blijft het internetsignaal leveren. Er zijn daarom geen wijzigingen 
voor uw aansluiting en ook niet voor uw e-mailadres. Dit geldt zowel voor 
consumenten als voor zakelijke klanten.

Bij wie kan ik terecht als ik problemen heb met mijn internetverbinding of 
telefonieabonnement?
Caiway blijft aanspreekpunt voor vragen over uw internetverbinding en 
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telefonieabonnement.

Leuk er aardig, maar wij hebben al bijna geen internet meer via de kabel 
(Caiway), maar glasvezel internet. Waarom? Omdat wij zoveel problemen met die 
kabelverbinding (en dus ook indirect met Caiway) hebben gehad, dat wij toen ons 
internet abonnement via Caiway direct hebben opgezegd, toen wij de glasvezel 
oplossing aangeboden kregen via Dhr. Sjerp en Dhr. Korbijn. En nog maar te 
zwijgen over de schandalige support die Caiway ons leverde. Diverse keren 
gemaild, zonder daar een antwoord op terug te krijgen. En als men al een 
antwoord terug kreeg, dan was het veelal een standaardemail met "antwoorden", 
zoals "heeft u al uw modem, router, pc, laptop al een keer opnieuw opgestart", 
of een antwoord als "waarschijnlijk bent u aan het downloaden, vandaar dat uw 
internet traag is", allemaal lariekoek natuurlijk. Ik werk zelf in de ICT 
(webhosting business) en ik weet maar al te goed wanneer mijn verbinding wel 
werkt en wanneer niet. Uiteindelijk werd het toch opgelost (na contact gehad te 
hebben met Dhr. Sjerp, die op zijn beurt contact heeft gehad met zijn connectie 
binnen Caiway). 

Helaas na enkele maanden begonnen er weer problemen op te treden, ditmaal zaten 
wij gewoon bijna 5 dagen zonder internet! Bellen naar de helpdesk van Caiway was
ook weer een ramp, want van de 3x dat ik gebeld heb, heb ik 2x bijna meer dan 45
minuten in de wacht gestaan! En toen ik daarover ook nog begon te klagen, kreeg 
ik als reactie, dat ik mijn klacht maar per email moest sturen (jaja, als mijn 
internetverbinding eruit ligt, natuurlijk).

Toen was voor ons de maat vol en ben ik dringend naar een goed alternatief gaan 
zoeken. ADSL was natuurlijk "out-of-the-question", sinds de afstand tot de 
telefooncentrale te groot was voor een stabiele snelle internetverbinding en 
daarnaast vind ik ADSL te beperkt. Toen kreeg ik contact met Dhr. Korbijn en 
binnen (slechts) 2 weken hadden ze mij aangesloten op het glasvezelnetwerk en 
een week daarna had ik zelfs internet via glasvezel. Tot vandaag de dag ben ik 
nog altijd zeer tevreden met deze verbinding, want deze is stabiel en vrij snel.
Gezien het hier om een proef-periode ging, hoefden wij nog niet te betalen, dat 
zou pas in september komen en voor zeer nette prijs van 20 Euro per maand. Wat 
echt niet duur is voor een symmetrische 50 Mbit verbinding (dus up & down).

In ieder geval, om terug te keren naar mijn punt, konden wij geen informatie op 
welke website dan ook terugvinden over hoe het verder zou gaan met onze 
glasvezel internetverbinding, immers werd op de website alleen maar iets vermeld
over de internetverbinding via de kabel van Caiway. Daarvoor heb ik geprobeerd 
contact op te nemen met de gemeente en Eva-beweegt, maar zoals u al begrijpt, 
heb ik daar geen enkele reactie meer op terug gehad (schandalig natuurlijk, maar
te verwachten).

Daaropvolgend heb ik contact opgenomen met Dhr. Korbijn; deze wist mij ook niet 
veel te vertellen, behalve het feit dat men de stekker eruit wou trekken en dat 
de bedrijven (met een contract zelfs) en particulieren met een 
internetverbinding via glasvezel gewoonweg dikke pech hebben. Ook kon hij mij 
vertellen dat hij al zijn personeel heeft moeten ontslaag voor 1 januari 2012. 
Ook Dhr. Korbijn ziet het allemaal somber in en adviseerde mij nogmaals alle 
partijen te gaan emailen voor opheldering.

Dus heb ik vervolgens nog een paar keer een diverse emails gestuurd aan de 
gemeente en aantal andere instanties, zoals in de 2e alinea al vermeld is. Maar 
de gemeente zwijgt natuurlijk in alle talen. Ach waarom zouden ze ook reageren 
natuurlijk? De zak is al gevuld met het geld van de verkoop.

Uiteindelijk vandaag maar eens contact opgenomen met Dhr. Sjerp en deze 
adviseerde mij om direct een email te sturen naar dit email adres, aangezien men
vanavond gaat proberen de "glasvezel de nek om te draaien".

Ik ben absoluut niet blij met de handelswijze van de gemeente, eerst worden er 
allerlei valse beloftes gedaan (geen prijsverhogingen) en zou er direct 
verbetering optreden, maar als men het één en ander tussen de regeltjes 
doorleest. Worden wij het eerste jaar niks wijzen, afgezien van de 
prijsverhogingen. Maar daar is niemand blij mee. En naar alle waarschijnlijkheid
wordt onze glasvezel internet verbinding ook beëindigd zonder dat wij daar ook 
maar iets van informatie hebben mogen ontvangen. Schandalig!
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Wij weten gewoon absoluut niet waar wij aan toe zijn; maar één ding kan ik u wel
verzekeren, als wij per 1 januari geen internet meer hebben, dan houden wij de 
gemeente verantwoordelijk aangezien men ons hierover niet heeft geïnformeerd. 
Daarnaast zal ik alle correspondentie, die ik in mijn bezit heb tesamen met 
diverse screenshots, doorspelen aan mijn connectie bij RTV Rijnmond om deze hele
zaak eens wat publiciteit te geven. Wellicht dat de gemeente dan wel wakker 
wordt en interesse gaat tonen!

Om u op de hoogte te stellen van de "positieve" klanken van uw burgers, wil ik u
adviseren om eens te kijken op het forum van Programmaraad Albrandswaard 
(http://www.programmaraadalbrandswaard.nl/?feedback/forum). U zult dan zien, dat
niet iedereen zo positief is over de overname als de gemeente zelf. Fijn dat de 
gemeente door de verkoop het netwerk een leuk centje eraan verdient, maar de 
burger kan vervolgens meer gaan betalen.

En Caiway zelf is gewoon een slecht bedrijf en dit baseer ik niet op mijn 
persoonlijke ervaring, maar ook op die van anderen. In Nederland is geen enkele 
andere internet access provider die zo slecht te boeken staat als Caiway. 
Behalve zeer hoge prijzen, krijgt men vaak kreupel internet terug (en snelheden 
vele malen lager als bij de concurrentie) en is de support afdeling van Caiway 
slecht bereikbaar en gedragen ze zich daar gewoonweg schofterig. Als u mij niet 
geloofd, dan zou ik u eens willen adviseren om eens te kijken op: 
http://www.start12.nl/telecom/kabel-internet/caiway/

Daar staan een "paar" ervaringen van mensen uit het gehele land over de 
"voortreffelijke service" en "kwaliteit" van Caiway.

Ik vind het persoonlijk zeer jammer dat de gemeeente zich heeft laten leiden 
door het geld en daardoor gekozen heeft voor CIF (waardoor de consument nog meer
opgezadeld wordt met Caiway), in plaats van eerst zich beter te informeren over 
de gevolgen en problemen.

Hoogachtend,
M. van der Lingen
Rhoon (Portland)
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