Algemene voorwaarden Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A., gevestigd te Beilen.

Artikel 1
Werkingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op natuurlijke- en rechtspersonen met een
Aansluitadres in het Buitengebied, die een overeenkomst zijn aangegaan of willen aangaan met een
Provider, die op grond van een overeenkomst met de Coöperatie gebruik maakt van het door de
Coöperatie gerealiseerde glasvezelnetwerk.

Artikel 2
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Coöperatie: Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A.;
Bestuur: het Bestuur van de Coöperatie;
Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Coöperatie;
Eindgebruiker: een natuurlijke- of rechtspersoon in het Buitengebied, die een Abonnement met
een Provider heeft afgesloten;
Lid: een Eindgebruiker die door het aangaan van een Abonnement met een Provider lid is van de
Coöperatie;
Ledenraad: de door de leden gekozen afvaardiging van de leden;
Buitengebied: dat deel van de gemeente Borger-Odoorn waar natuurlijke of rechtspersonen zijn
gevestigd die geen coax-netwerk-aansluiting hebben;
Aansluitadres: woning of een bedrijfspand in het Buitengebied;
Aanmeldformulier: het “aanmeldformulier Breedband Borger-Odoorn” dat door de Eindgebruiker
wordt ingevuld en ondertekend en waarmee het lidmaatschap van de Coöperatie wordt
aangegaan. Het aanmeldformulier geldt als de in de statuten van de Coöperatie bedoelde
Eindgebruikersovereenkomst;
Provider: een door het Bestuur toegelaten aanbieder van internet, telefoon en televisiediensten,
die op grond van een overeenkomst met de Coöperatie gebruik maakt van het door de Coöperatie
gerealiseerde glasvezelnetwerk;
Abonnement: een overeenkomst van een Eindgebruiker met een Provider om internet- en/of
telefoon- en/of televisiediensten af te nemen;
Glasvezelnetwerk: het door de Coöperatie aangelegde en beheerde glasvezelnetwerk;
Coöperatiebijdrage: de door een Lid verschuldigde contributie per maand;
FTU-station: Fiber terminatie unit inclusief afdek-/beschermingsplaat, een door de coöperatie ter
beschikking gestelde grondplaat op de muur waar twee vanuit het netwerk komende
glasvezelkabels binnen het aansluitadres worden afgemonteerd. De FTU en de binnenkomende
vezels zijn eigendom van de coöperatie;
RF-converter unit: Een door de coöperatie beschikbaar gestelde unit die op de FTU wordt
gemonteerd om de lichtsignalen van het DVB-c televisiesignaal om te zetten naar elektrische
signalen. De RF-converter unit is eigendom van de coöperatie.

Artikel 3
Rechtspersoon met winstoogmerk
1. De Coöperatie is een rechtspersoon met winstoogmerk. Zij wordt geregeerd door de statuten
zoals die zijn opgesteld bij de oprichting van de Coöperatie op 26 oktober 2018 en de
daaropvolgende wijzigingen.
2. De statuten staan vermeld op de website van de Coöperatie en zijn voor iedereen opvraagbaar.
3. Een lid ontvangt op zijn verzoek kosteloos een afschrift van de statuten van de Coöperatie. Deze
kan ook digitaal worden aangeleverd.

Artikel 4
Leden
1 Leden van de Coöperatie zijn Eindgebruikers die een Abonnement met een Provider zijn
aangegaan.
2 Een Eindgebruiker wordt Lid van de Coöperatie door het aangaan van een Abonnement met een
Provider en het ondertekenen van het Aanmeldformulier.
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Het lidmaatschap van de Coöperatie is onverbrekelijk verbonden met het zijn van Eindgebruiker.
De Eindgebruiker kan derhalve uitsluitend diensten afnemen van de Provider mits de
Eindgebruiker bij het aangaan van het Abonnement het in artikel 4.2 bedoelde Aanmeldformulier
heeft ondertekend.

Artikel 5
Coöperatiebijdrage
1. De leden zijn een contributie verschuldigd aan de Coöperatie.
2. De contributie wordt aangeduid als: Coöperatie bijdrage.
3. De hoogte van de Coöperatie bijdrage bedraagt met ingang van 5 november 2018 (of zoveel later
als het glasvezelnetwerk voor een Lid operationeel is geworden, die datum te bepalen door de
Coöperatie) € 15,50 per maand (inclusief 21% BTW), te betalen vanaf de 1ste dag van de maand
waarin men wordt aangesloten.
4. Een Lid verplicht zich voor de periode van zijn of haar lidmaatschap en daarmee voor de periode
dat hij/zij een Abonnement met een Provider heeft, de Coöperatie bijdrage maandelijks te
voldoen.
5. De Coöperatie bijdrage is in geval van opzegging van het lidmaatschap verschuldigd tot en met de
laatste dag van de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de datum van de
opzegging is gelegen.

Artikel 6
Aanpassen van de Coöperatie bijdrage
1. De Ledenraad heeft tot taak goedkeuring van aanpassing van de maandelijkse coöperatie
bijdrage, met uitzondering van het gestelde in lid 2 en 3 van dit artikel, op basis van een door de
Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur.
2. Het Bestuur is bevoegd jaarlijks de maandelijkse coöperatie bijdrage te verhogen op basis van de
CBS-consumenten-index over het voorgaande kalenderjaar.
3. Het Bestuur is bevoegd de maandelijkse coöperatie bijdrage aan te passen als gevolg van
aanpassingen in het geldende BTW-percentage.

Artikel 7
Verplichtingen Coöperatie/Eigendommen Coöperatie
1. De Coöperatie verplicht zich tot het doen aanleggen van een glasvezelnetwerk van een adequaat
niveau in het Buitengebied.
2. De verplichting uit artikel 7.1 vervalt in het geval de Coöperatie heeft vastgesteld, dat minder dan
920 natuurlijke of rechtspersonen uit het Buitengebied zich hebben verplicht tot het aangaan van
een Abonnement, inclusief het daaraan gekoppelde lidmaatschap van de Coöperatie.
3. De Coöperatie sluit het Aansluitadres van degene, die zich voor een door het Bestuur vast te
stellen datum door het aangaan van een Abonnement met een Provider heeft aangemeld als Lid,
een en ander als bedoeld in artikel 4.2, kosteloos (buiten de in het Aanmeldformulier genoemde
kosten) met twee vezels aan op het door de Coöperatie gerealiseerde glasvezelnetwerk.
4. De Coöperatie sluit het Aansluitadres van degene die zich na een door het Bestuur vast te stellen
datum door het aangaan van een Abonnement met een Provider aanmeldt als Lid, een en ander
als bedoeld in artikel 4.2, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten (met een minimum
van € 750,00 exclusief BTW), plus de in het Aanmeldformulier genoemde kosten, aan met twee
vezels aan op het door de Coöperatie gerealiseerde glasvezelnetwerk.
5. Het Bestuur kan, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, de in dit artikel 7.3 en 7.4
bedoelde datum wijzigen, in welk geval hij daarvan melding doet aan Leden in het Buitengebied.
6. De aansluiting vindt plaats aan de voorzijde van het Aansluitadres, tenzij het lid een andere plaats
verkiest, in welk geval de Coöperatie bevoegd is eventuele extra kosten bij het Lid in rekening te
brengen.
7. De twee vezels waarop het Aansluitadres is aangesloten op het glasvezelnetwerk worden in de
meterkast afgemonteerd op het FTU-station. De binnenkomende vezels en het FTU-station zijn
eigendom van de Coöperatie.
8. Ieder Lid dat een Abonnement bij een Provider heeft afgesloten, krijgt van de Coöperatie een
zogenaamde Glasvezelmodem/wifirouter en indien ook DVB-c signaal wordt afgeleverd, een RFconverter unit in bruikleen (tegen een borg, waarvan de hoogte door het Bestuur wordt
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vastgesteld), waarmee het Lid toegang krijgt tot het glasvezelnetwerk. De RF-converter unit en
Glasvezelmodem/wifirouter blijven eigendom van de Coöperatie.
Het Lid dient als “een goed huisvader” om te gaan met de in dit artikel 7.7 en 7.8 bedoelde
eigendommen van de Coöperatie en ervoor zorg te dragen dat die eigendommen geen schade
oplopen. Het Lid is aansprakelijk voor schade aan de bedoelde eigendommen. Eventuele kosten
van vervanging of herstel zullen op het Lid worden verhaald.
Een Lid is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie niet bevoegd
zelfstandig werkzaamheden, reparaties of andere aanpassingen aan de aansluiting of de in
bruikleen gestelde apparatuur uit te voeren.
Indien een Lid of de Coöperatie het lidmaatschap opzegt en/of het Abonnement wordt beëindigd,
is het Lid verplicht de RF-converter unit en de glasvezelmodem/ wifi-router ter beschikking van de
Coöperatie te stellen en de twee vezels en het FTU-station zonder schade op te leveren.
Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de verbinding van zijn apparaten op de in het aansluitadres
geplaatste aansluiting.

Artikel 8
Opzegging door een lid
Een Lid kan het lidmaatschap opzeggen. De opzeggingstermijn van de Provider bij wie het Lid een
Abonnement heeft afgesloten, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat eerst na
het verstrijken van 12 kalendermaanden na aansluiting op het glasvezelnetwerk of na het verstrijken
van 12 kalendermaanden na het ondertekenen van het in artikel 4 bedoelde Aanmeldformulier, welke
datum het laatst is, het lidmaatschap kan worden opgezegd.

Artikel 9
Opzegging door Coöperatie
1. Het Bestuur is bevoegd het lidmaatschap van een Lid, die niet aan zijn verplichtingen voldoet, al
dan niet met onmiddellijke ingang, te beëindigen.
2. Het Bestuur is bevoegd de Provider bij wie een Lid een Abonnement heeft afgesloten, te gebieden
het Abonnement van dat lid te beëindigen.
3. Alle noodzakelijk te maken kosten die ertoe dienen een Lid aan zijn verplichtingen te laten
voldoen, komen voor rekening van dat Lid.

Artikel 10
Beëindiging door overlijden
1. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege door overlijden van degene die het lidmaatschap is
aangegaan.
2. Een huisgenoot van het overleden Lid kan door middel van kennisgeving aan de provider
het lidmaatschap van de overledene onder dezelfde voorwaarden voortzetten.

Artikel 11
Storingen
Storingen dienen te worden gemeld bij de provider.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Coöperatie jegens het Lid, uit welken hoofde dan ook, is per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt)
beperkt tot maximaal drie maal de daadwerkelijk door het Lid aan de Coöperatie betaalde
maandelijkse Coöperatie bijdrage (inclusief BTW) en per jaar tot maximaal twaalf maal het door
het Lid daadwerkelijk aan de Coöperatie betaalde maandelijkse Coöperatie bijdrage (inclusief
BTW).
2. Aansprakelijkheid van de Coöperatie voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen
bedrijfsschade, inkomstenderving, immateriële schade of gemiste besparingen, is te allen tijde
uitgesloten.
3. Het Lid zal schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan melden bij de Coöperatie. Het recht op
schadevergoeding vervalt indien deze schade niet binnen drie maanden nadat het
schadeveroorzakende feit plaatsvond schriftelijk aan de Coöperatie is gemeld. De Coöperatie
behoeft schade die niet binnen deze termijn is gemeld niet te vergoeden.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Breedband Borger-Odoorn U.A., zoals vastgesteld door de Raad van
Commissarissen d.d. 5 november 2018

4. Het Lid vrijwaart de Coöperatie voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en
onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene
Voorwaarden door het Lid.
5. Het Lid vrijwaart de Coöperatie voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door het Lid
van niet door de Coöperatie in bruikleen gegeven apparatuur of door aanpassingen in de door de
Coöperatie in bruikleen gegeven apparatuur, door of namens het Lid.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Coöperatie.

Artikel 13
Bezwaar
1. Op beslissingen van het Bestuur betreffende de uitvoering van deze algemene voorwaarden, staat
voor Leden bezwaar open bij de Raad van Commissarissen.
2. Het bezwaar moet binnen dertig dagen na het besluit, worden ingesteld. Elk beroep wordt
schriftelijk met redenen omkleed, op straffe van niet- ontvankelijkheid van het beroep.
3. Van elk bezwaar, dat bij de Raad van Commissarissen wordt ingesteld, moet een afschrift worden
gezonden aan het Bestuur.
4. Binnen twee maanden na ontvangst van het beroep beslist de Raad van Commissarissen op het
beroep in hoogste instantie; van de beslissing wordt binnen acht dagen na de datum waarop de
beslissing is genomen kennisgegeven aan de betrokkene en aan het Bestuur.
5. De betrokkene heeft, indien zijn beroep ontvankelijk wordt geacht, het recht voor de Raad van
Commissarissen te verschijnen teneinde gehoord te worden.
6. De raad van commissarissen kan - al dan niet uit zijn midden - een commissie benoemen belast
met de in dit artikel bedoelde taak.

Artikel 14
Toepasselijk recht
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. De Rechtbank Noord-Nederland, vestigingsplaats Groningen is bevoegd om kennis te nemen van
geschillen over de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15
Slotbepalingen
1. De Coöperatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine
wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke
wijzigingen zullen door het Bestuur met de Ledenraad worden besproken.
2. Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd
wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht
blijven en zal de Coöperatie (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3. In gevallen waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien is het Bestuur in overleg met de
Raad van Commissarissen bevoegd te besluiten.

Aldus vastgesteld te Beilen op 5 november 2018.
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