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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
In antwoord op de vragen van de VVD fractie inzake klachten over Caiway, delen wij u 
het volgende mee. 
 
Vooraf willen wij, gelet op de inleiding van uw vragen, opmerken dat de gemeente het 
netwerk heeft verkocht aan CIF, niet aan Caiway. De gemeente heeft geen 
contractuele banden met Caiway. Naar aanleiding van klachten die ook ons hebben 
bereikt, hebben wij er bij Caiway echter wel ten zeerste op aangedrongen de 
dienstverlening te verbeteren. 
 
1. Blijft het aantal analoge zenders behouden? 
Met CIF is afgesproken dat het huidige coax-net en de kwaliteit daarvan in stand zal 
worden gehouden voor minimaal 10 jaar na ondertekening van de koopovereenkomst. 
Ook is afgesproken dat de huidige analoge televisiedienstverlening gehandhaafd blijft 
voor een periode van 3 jaar na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst 
voor die abonnees die analoge televisiedienstverlening hadden op het moment van de 
ondertekening van de koopovereenkomst. CIF heeft hierover ook afspraken gemaakt 
met Caiway, waarbij CIF aangeeft dat de toekomstige ontwikkelingen van de markt niet 
voor lange tijd voorzien kunnen worden en CIF met de gemeente contact zal opnemen 
als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. 
 
2. Blijven de tarieven gelijk? 
De kosten voor het basispakket in 2012 blijven gelijk aan het bedrag voor 2011, te 
weten € 14,95. Voor de prijsstelling van de extra digitale pakketten is geen afspraak 
opgenomen in de koopovereenkomst.  
 
Bij Caiway zijn drie extra pakketten in 2012 goedkoper geworden (t.a.v. 2011), één 
pakket is in prijs gelijk gebleven en drie pakketten zijn duurder geworden, waaronder 
Eredivisie Live. Bij Eredivisie Live kan worden opgemerkt dat, als de Cai in 
gemeentelijk beheer zou zijn gebleven, er waarschijnlijk een voorstel was gekomen om 
het tarief voor Eredivisie Live te laten stijgen vanwege de gestegen inkoopkosten in 
2011.  
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De prijzen voor de smartcards zijn bij Caiway in 2012 € 19,90 (was in 2011 € 20,--) en 
het abonnement voor een extra smartcard in 2012 is € 1,95 (was in 2011 € 2,50). 
 
3. Wordt de serviceverlening verbeterd? 
De serviceverlening aan de abonnees is een aangelegenheid van het bedrijf dat de 
diensten verleend op het net van Albrandswaard, in dit geval CIF / Caiway. De 
gemeente heeft hierover geen zeggenschap meer sinds 15 december 2011, omdat dit 
de interne bedrijfsvoering betreft. Wel heeft de gemeente steeds aangegeven dat er 
een adequate klantenservice nodig is, hetgeen ook is bevestigd door CIF. In de 
gesprekken hebben wij ook gewezen op het niveau van  dienstverlening waaraan de 
bewoners van Albrandswaard gewend zijn. 
 
CIF en Caiway hebben in het najaar geconcretiseerd en gecommuniceerd wat een 
adequate afhandeling van vragen van abonnees voor hen inhoudt. Op 6 oktober 2011 
is door CIF gemeld dat 95 % van de vragen binnen 24 uur wordt opgelost (het 
resterende deel binnen 48 uur) en dat de technische hulp van CIF 365 dagen per jaar, 
24 uur per dag beschikbaar zal zijn. Later heeft Caiway aangegeven dat een ieder 24 
uur per dag bij het telefoonnummer van de Klantenservice terecht kan. 
 
In januari en februari heeft de gemeente, hoewel de Cai al verkocht was, nog wel de 
vinger aan de pols gehouden om verzoeken of wensen van abonnees te behandelen 
die toen nog bij de gemeente binnen kwamen. Daarnaast is meerdere malen met CIF 
en Caiway contact geweest om vragen van abonnees door te geven, signalen over 
klachten aan de orde te stellen, voorstellen te doen voor verbeteringen, etc. 
Zo hebben wij in januari geconstateerd dat de bereikbaarheid van de Klantenservice 
van Caiway niet optimaal was, met soms lange wachttijden. Wij hebben Caiway hierop 
aangesproken en gevraagd actie te ondernemen. De communicatieafdeling van 
Caiway heeft aangegeven dat de bereikbaarheid inderdaad te wensen overliet. Caiway 
heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren.  
Wij hebben circa tien tot vijftien signalen gekregen van het onjuist innen van 
abonnementsbedragen. Wij hebben Caiway hierop aangesproken en gevraagd deze 
(voormalige) abonnees te benaderen en met hen goede afspraken te maken over het 
(terug) betalen van de abonnementsgelden. Van de zijde van Caiway is enige tijd later 
aangegeven dat deze problemen zijn afgehandeld. 
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Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Albrandswaard 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 


