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Artikel 1: Definities
1.1 Gebiedscoöperatie O-gen U.A. (hierna te noemen O-gen) verbindt maatschappelijke organisaties,
overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de Gelderse Vallei, Heuvelrug
en Kromme Rijnstreek.
1.2 Inschrijver: degene die zich via deze website zich inschrijft als zijnde een huishouden of bedrijf dat Snel
Internet in het Buitengebied wil en zich verbindt aan dit initiatief door deze algemene voorwaarden te
accepteren bij inschrijving.
1.3 (Het) Initiatief: De vraaginventarisatie en het begeleiden van de aanleg en aansluiting van het
buitengebied op snel internet door O-gen
1.4 Vraag inventarisatie/pre-competitieve vraagbundeling: het inventariseren in fase 1 of er voldoende
vraag is naar snel internet in de buitengebieden: dat zijn de gebieden waar:
1.4.1
Geen vaste netwerk infra structuur aanwezig is die > 30 Megabit per seconde kan leveren of;
1.4.2
Geen kabel of glasvezel in de huizen zijn afgewerkt.
1.5 Vraag bundeling: Het daadwerkelijk afsluiten van een contract met een dienstaanbieder, waarbij de
norm van 60% gehaald moet worden.
1.6 Fase 1 van het initiatief: De fase waarin 60% van de huishoudens en bedrijven zonder kabel en/of
glasvezel zich moeten inschrijven via deze website, ook wel genoemd de pre-competitieve
vraagbundeling.
1.7 Fase 4 van het initiatief: De fase waarin nogmaals 60% van de huishoudens en bedrijven zonder kabel
en/of glasvezel zich moeten inschrijven op een abonnement bij een dienstaanbieder.
1.8 Dienstaanbieder: partij die internetdiensten aanbiedt, daarbij kunnen ook televisie en/of telefonie
diensten worden afgenomen.
1.9 Glasvezel aanleggende partij: partij die de glasvezel infrastructuur aanlegt en deze verzorgt t/m de
woning en of bedrijf. Deze partij levert geen diensten over het glasvezel. Dat wordt verzorgd door een
dienstaanbieder.
1.10 Overzicht fases:
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Algemeen
Artikel 2 Onderwerp
2.1 Gebiedscoöperatie O-gen U.A. verzorgt in samenwerking de gemeenten Amersfoort, Baarn, Soest,
Eemnes en Bunschoten de vraag inventarisatie/ pre-competitieve vraagbundeling naar snel internet in
de gebieden die niet van kabelaansluitingen zijn voorzien, in een geografisch aaneengesloten gebied,
door middel van het inschrijven van belangstellenden die behoefte hebben aan snel internet.
2.2 Inschrijver en O-gen gaan een Overeenkomst aan waarbij Inschrijver zich aanmeldt voor de
belangstelling voor een glasvezel aansluiting. Aan deze Overeenkomst zijn geen financiële
verplichtingen verbonden.
2.3 Het doel van dit initiatief is om Glasvezel aanleggende partijen te stimuleren om glasvezel aan te leggen
in het buitengebied door 60% vraaginventarisatie te realiseren tijdens fase 1. Het betreft de
buitengebieden waar geen kabel of glasvezel aanwezig is.
2.4 De gegevens die door O-gen worden verzameld tijdens de vraaginventarisatie, worden gebruikt tijdens
de vraagbundelingsfase (fase 4).

Artikel 3 Algemene bepalingen
3.1 Algemene voorwaarden die mogelijk door inschrijvende bedrijven worden gehanteerd, worden door Ogen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 –O-gen heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk per post en/of per email bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking of op de latere datum die
in de bekendmaking is vermeld. Indien de Inschrijver niet instemt met de wijzigingen, heeft de
Inschrijver tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst
per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Opzegging dient
plaats te vinden per brief of email.
3.3 O-gen is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Inschrijver haar rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een andere
rechtspersoon. Bij een zodanige overdracht heeft de Inschrijver het recht de Overeenkomst te
ontbinden, tenzij sprake is van een overdracht van de onderneming van Gebiedscoöperatie O-gen U.A.
en deze overdracht tevens de genoemde rechten en verplichtingen omvat. Inschrijver is niet gerechtigd
zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te
vervreemden of over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Gebiedscoöperatie O-gen U.A.
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Artikel 4 Toepasselijkheid
4.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes,
Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, betreffende levering van Vraaginventarisatie.
4.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door
of namens Gebiedscoöperatie O-gen U.A. en Inschrijver zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken
met of toezeggingen door of namens Gebiedscoöperatie O-gen U.A. zijn slechts bindend, nadat deze
schriftelijk zijn bevestigd door of namens Gebiedscoöperatie O-gen U.A..
Artikel 5: Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1 De inschrijver gaat voor bepaalde tijd een Overeenkomst aan met O-gen.
5.2 In deze periode gaat O-gen zorgdragen voor de faciliterende activiteiten die moeten worden uitgevoerd
om te komen tot een inschrijvingsscore van 60% bij de inventarisatiefase
5.3 De beslissing om uiteindelijke snel internet in het buitengebied aan te leggen wordt bepaald door
externe marktpartijen.
5.4 De overeenkomst wordt aangegaan vanaf het moment dat de inschrijver akkoord gaat met deze
algemene voorwaarden en zijn gegevens correct heeft ingestuurd via de website.
5.5 Degene die namens een (rechts)persoon zich inschrijft, dient op verzoek van Gebiedscoöperatie O-gen
U.A. zijn bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan te tonen. In geval van een rechtspersoon dient tevens
op verzoek een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden
bijgesloten.
5.6 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de Inschrijving door
Gebiedscoöperatie O-gen U.A. De schriftelijke bevestiging van inschrijving bevestigt tevens dat de
inschrijving voldoet aan de normen van Gebiedscoöperatie O-gen U.A. en voldoet aan de normen van de
vraaginventarisatie.
5.7 De inschrijving wordt getoetst tegen een referentie bestand van postcodes en huisnummers die op
moment van inschrijven geen glasvezel of kabelaansluiting hebben op dat specifieke adres.
5.8 Wanneer de inschrijving niet voldoet aan de normen voor Gebiedscoöperatie O-gen U.A., zal de
inschrijver een bericht daarvan krijgen per email met de redenen. Mocht de Aanvrager wel ingeschreven
willen blijven dan kan Gebiedscoöperatie O-gen U.A. nadere voorwaarden stellen. Deze zullen
schriftelijk met de inschrijver besproken worden.
5.9 Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Artikel 6: Duur, opzegging en beëindiging van de Inschrijving
6.1 De duur van de inschrijving is tot realisatie van de glasvezel aansluiting.
6.2 De inschrijving vervalt wanneer:
a. De inschrijver, na 24 maanden na inschrijving geen aanbieding kan krijgen van een dienst aanbieder
voor snel internet in de buitengebieden;
b. De inschrijver zich in de tweede mijlpaal (fase 4) heeft ingeschreven voor minimaal een snel
internetdienst bij een dienstaanbieder en fase 4 is afgerond;
c. De inschrijver is verhuisd en de opvolgende bewoners de inschrijving niet over willen nemen.
d. De inschrijver is overleden.
e. De inschrijver zijn inschrijving schriftelijk annuleert binnen 3 weken na datum van de inschrijving

Artikel 7: Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer en gegevens
7.1 De persoonsgegevens van de inschrijvers worden door Gebiedscoöperatie O-gen U.A. verwerkt ten
behoeve van het aangaan van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.2 en artikel 5 van deze
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voorwaarden en ter uitvoering van de vraagbundeling (fase 4). Dit zijn de gegevens die de inschrijver op
de website achterlaat.
7.2 De persoonsgegevens van de Inschrijver worden onder meer verwerkt, en eventueel aan derden
verstrekt, voor de volgende doeleinden.
- (doen) uitvoeren van een acceptatietoets, dat wil zeggen, of inschrijver voldoet aan de normen van
Gebiedscoöperatie O-gen U.A. voor wat betreft uw postcode huisnummer en het aanleg gebied van snel
internet in het buitengebied.
-Informeren van en communiceren met de ingeschrevenen over de status en voortgang van het project
ter realisatie van het snel internet netwerk en aansturing van vrijwilligers en ambassadeurs om de
inschrijving te bevorderen.
- opname in een abonneelijst of abonnee-informatiedienst. Dit zal plaatsvinden in fase 4 van het
initiatief;
- marktonderzoek en/of verkoopactiviteiten van Gebiedscoöperatie O-gen U.A. ten behoeve van
abonnementen om fase 4 te doen slagen, dat wil zeggen dat O-gen u met het dienstenaanbod van
diverse marktpartijen kan benaderen.
-Verstrekking aan de glasvezel aanleggende partij en verstrekking aan de gekozen service
providers/dienstaanbieders om u gedurende de overeenkomst te kunnen benaderen met een
dienstenaanbod. Hiervoor sluit Gebiedscoöperatie O-gen U.A. een verwerkersovereenkomst met deze
partijen af om te borgen dat de gegevens niet verder verstrekt worden en alleen tijdens de
vraagbundeling (fase 4) worden gebruikt en daarna vernietigd worden.
7.3 Gebiedscoöperatie O-gen U.A. zal de persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk in
verband met het doel waarvoor zij verwerkt worden en niet langer dan wettelijk toegestaan.
7.4 De verstrekte gegevens bij de vraaginventarisatie/pre-competitieve vraagbundeling worden vernietigd
nadat het glasvezel netwerk is gerealiseerd en en er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 6.2
van de voorwaarden .
Artikel 8: Kennisgevingen
8.1 Kennisgevingen welke Gebiedscoöperatie O-gen U.A. in het kader van de Overeenkomst doet kunnen
zowel per e-mail als per post geschieden. Alle kennisgevingen die door Gebiedscoöperatie O-gen U.A.
aan de Inschrijver zijn verzonden aan het door de inschrijver verstrekt e-mailadres of postadres worden
geacht de inschrijver voor snel internet buitengebied te hebben bereikt. De Inschrijver is
verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in zijn postadres, alsmede voor het tijdig
ophalen van zijn e-mail.

DIENSTEN
Artikel 9: Verantwoordelijkheid Gebiedscoöperatie O-gen U.A.
9.1 Gebiedscoöperatie O-gen U.A. is intermediair tussen Inschrijvers, te weten de bewoners en bedrijven in
de buitengebieden, gemeentelijke overheden en glasvezel aanleggende partijen.
9.2 De verantwoordelijkheid van Gebiedscoöperatie O-gen U.A.eindigt wanneer de Inschrijvers zich hebben
ingeschreven voor glasvezel aanleg via een aan de glasvezel aanleggende partij gelieerde
Dienstaanbieder of via Gebiedscoöperatie O-gen U.A. en de aanleg is gerealiseerd.
9.3 Gebiedscoöperatie O-gen U.A. is niet verantwoordelijk voor de realisatie van de glasvezel infrastructuur
én het functioneren van de diensten van de Dienstaanbieders.
Artikel 10: Verantwoordelijkheid Inschrijver.
10.1 De Inschrijver is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens bij inschrijving voor de
vraaginventarisatie.
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10.2 De Inschrijver verbindt zich voor de duur van de Inschrijving aan deze vraaginventarisatie en de
opvolgende activiteiten om de benodigde percentages van belangstelling in stand te houden om
interessant te zijn voor marktpartijen, totdat binnen de duur van de overeenkomst de infrastructuur
wordt gerealiseerd
10.3 Door zich in te schrijven bij fase 1 vraaginventarisatie, wordt aangenomen dat de Inschrijver zich in
beginsel in fase 4, waar weer de norm van minimaal 60% inschrijving gehaald moet worden, een
overeenkomst aan gaat met een dienstaanbieder voor het leveren van minimaal een internetdienst,
indien deze aanbiedingen in lijn liggen met de redelijke verwachtingen ten aanzien van prijs en
technische specificaties ten tijde van fase 1.
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