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Van: leny hoek HYPERLINK 
"mailto:[mailto:lenyhoek@planet.nl]"[mailto:lenyhoek@planet.nl] 
Verzonden: vrijdag 3 februari 2012 13:59
Aan: Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Klacht faktuur na overname kabel Albrandswaard
Urgentie: Hoog
 
Geachte griffie,
 
Hierbij een kopie van mijn klacht die ook bij vele inwoners van Albrandswaard 
leeft
over het bijbetalen voor een extra smartcard voor digitale t.v. bij Caiway. 
 
T.a.v. de heer H. Nadorp
 
Geachte heer Nadorp,
 
Hiermede wens ik een klacht in te dienen betreffende uw faktuur voor 
kabeltelevisie. U heeft het kabelnetwerk van Albrandswaard overgenomen m.i.v. 
1/1/2012.
Bij de publicatie werd beweerd dat de tarieven voor bestaande abonnees
op het oude niveau zouden blijven nl. € 14.95 per maand. Bij Albrandswaard waren
er
geen maandelijkse kosten verbonden aan een extra smartcard. Dus zou
dat bij Caiway ook niet moeten zijn. 
 
Wat schetst mijn verbazing: nu wordt er 1,95 per extra smart card in rekening 
gebracht
voor oude abonnees van het Albrandswaardse kabelnetwerk. Dit is niet volgens
de afspraak en ik ben het hier dus helemaal niet mee eens. Sterker nog, heel 
veel
mensen uit Albrandswaard zijn het hier niet mee eens! We voelen ons bekocht en
misleid. Zie de reacties op het forum van de programmaraad van Albrandswaard. 
 
Ik heb vanmorgen telefonisch contact gehad met uw medewerker mevrouw
Carola Zoutenbier. Zij begrijpt mijn reactie, maar ze zegt dat er niets aan
gedaan wordt. Dat lijkt mij zeer vreemd. U houdt u niet aan uw belofte
naar de gemeente Albrandswaard en naar de voormalige abonnees van
kabeltelevisie Albrandswaard. 
 
Ik heb reeds contact hierover gehad met de Consumentenbond en zij geven
ook aan dat dit niet klopt en mij geadviseerd u schriftelijk in kennis te 
stellen
van mijn klacht en uw reactie af te wachten en bij hen te melden. 
 
Graag verneem ik binnen 14 dagen uw reactie op deze klacht en reken erop dat
u de € 1,95 per maand per extra smartcard crediteert en niet meer in rekening 
zult brengen 
bij voormalige Albrandswaard abonnees. Reeds voor de overname was ik in bezit 
van twee smartcards en
heb dat ook zo bij uw administratie aangegeven.
 
Onze gegevens zijn als volgt:
 
H.P. Hoek
Slotsedijk 191
3161 PG  Rhoon
 
met vriendelijke groet,
Leny Hoek
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