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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 
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
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