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Artikel 1 - Afkortingen/Definities 

In dit Reglement worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder de-
ze begrippen wordt verstaan: 

 

1.1 Aansluittrajecten: de infrastructuur op het traject van het Koppelvlak op de in de 
Overeenkomst geïdentificeerde locatie(s) van een Deelnemer naar het aansluitpunt 
op de Backbone. 

1.2 Backbone: de door de Stichting geëxploiteerde infrastructuur bestaande uit ducts, 
kabels, glasvezels en handholes/manholes als gespecificeerd in Bijlage 1 (Tekening) 
en eventuele uitbreidingen daarvan door of namens de Stichting. 

1.3 Commitment: het  gebruiksrecht dat een Deelnemer op bepaalde Glasvezelverbin-
dingen heeft, zoals bij aanvang van de desbetreffende Overeenkomst vastgesteld en 
eventueel aangepast op basis van dit Reglement. Het Commitment omvat zowel het 
vaste gebruiksrecht als het eventuele optionele gebruiksrecht. 

1.4 Deelnemer: iedere non profit instelling met wie de Stichting een Overeenkomst heeft 
gesloten. 

1.5 Glasvezelverbindingen: afzonderlijke glasvezels in het Glasvezelnetwerk.  

1.6 Glasvezelnetwerk: de Aansluittrajecten en de Backbone tezamen. 

1.7 Initiële Termijn: de tussen de Stichting en de desbetreffende Deelnemer in de Over-
eenkomst overeengekomen looptijd daarvan. 

1.8 Koppelvlak: het door de Stichting te leveren fysieke punt, zijnde een adapteruiteinde 
SC/PC waarop de Glasvezelverbinding begint en/of eindigt en waarop de Deelnemer 
zijn apparatuur aansluit. 

1.9 Overdimensionering: het, op basis van een expliciete afspraak in een Overeenkomst 
daarover, zwaarder c.q. groter uitvoeren van een Aansluittraject voor de desbetref-
fende Deelnemer, dan voor het gebruik daarvan door alleen die Deelnemer nodig 
zou zijn, met het oog op toekomstige uitbreiding van het Glasvezelnetwerk door de 
Stichting.  

1.10 Overeenkomst: een overeenkomst inzake Deelname in Samenwerking Glasvezel-
netwerk tussen de Stichting en een Deelnemer, met inbegrip van alle bijlagen daar-
bij.  

1.11 Reglement: de alsdan vigerende versie van het onderhavige reglement. 
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1.12 Statuten: de alsdan vigerende versie van de Statuten van de Stichting. 

1.13 Stichting: de Stichting TeleMANN, gevestigd te Nijmegen. 

1.14 Vergadering van Deelnemers: de vergadering van Deelnemers bedoeld in artikel 8 
van de Statuten van de Stichting. 

Artikel 2 - Rol en Status 

2.1 Dit Reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels 
met betrekking tot de verhouding tussen de Deelnemers en de Stichting, welke re-
gels door de Stichting en de afzonderlijke Deelnemers dienen te worden nageleefd. 

2.2 Dit Reglement is voor de eerste maal vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
op 23 september 2004 en nadien zijn gewijzigde versies vastgesteld op 17 december 
2004, 24 januari 2008 en 29 november 2012.  

2.3 Het Reglement kan worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van 
de Statuten.  

2.4 In geval van strijdigheid van de bepalingen van het Reglement met de bepalingen 
van de Statuten prevaleren de laatste. In geval van strijdigheid van de bepalingen 
van het Reglement met de bepalingen van de Overeenkomst prevaleren de laatste, 

Artikel 3 - Stemrechten Deelnemers  

3.1  Het stemrecht van elke Deelnemer wordt een maal per jaar vastgesteld op overeen-
komstige wijze als de toerekening van de jaarlijkse kosten zoals aangegeven in arti-
kel 7.5.   
De Gemeenten Millingen aan de Rijn, Beek/Ubbergen en Groesbeek krijgen geza-
menlijk stemrechten.  
 

3.2 Op basis van deze berekening overeenkomstig lid 1 stelt de Stichting haar activitei-
tenplan en begroting voor het komende jaar vast. Zodra de jaarlijkse begroting van 
de Stichting door de Vergadering van Deelnemers is goedgekeurd, stelt het bestuur 
de door de Deelnemers verschuldigde bijdrage in de periodieke kosten voor het be-
treffende jaar vast conform het overeenkomstig lid 1 berekende stemrechtpercenta-
ge. 

Artikel 4 - Commitment 

4.1 Op de Commitments van de Deelnemers zijn de bepalingen in Bijlage 3 (Service be-
schrijving) van toepassing. 



 

 5

4.2 Het bestuur van de Stichting kan van zijn bevoegdheid om de Commitments te wijzi-
gen of te herverdelen slechts gebruik maken na voorafgaande goedkeuring van de 
Vergadering van Deelnemers en instemming van de bij de voorgenomen wijziging en 
of herverdeling betrokken Deelnemer(s). 

4.3 Een besluit van de Vergadering van Deelnemers houdende goedkeuring van de wij-
ziging of herverdeling van de Commitments dient met een meerderheid van twee 
derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen. 

4.4 Ieder der Deelnemers kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst op ieder ge-
wenst moment (een deel van) zijn opties op het gebruik van bepaalde Glasvezelver-
bindingen uitoefenen. Hij dient daartoe de Stichting schriftelijk van zijn besluit daar-
toe op de hoogte te stellen. De Stichting zal binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst 
van een dergelijke brief de desbetreffende Glasvezelverbindingen beschikbaar stel-
len aan de Deelnemer en, waar nodig, starten met de realisatie van de benodigde 
Aansluittrajecten.   

Artikel 5 - Aansluitkosten 

5.1 Bij toetreding is iedere Deelnemer eenmalig een bedrag aan aansluitkosten ver-
schuldigd. Het bestuur stelt de in rekening te brengen aansluitkosten vast op basis 
van Bijlage 2 (Kosten) bij dit Reglement, na voorafgaande goedkeuring van de Ver-
gadering van Deelnemers. 

5.2 Een besluit van de Vergadering van Deelnemers houdende goedkeuring van het 
vaststellen van de aansluitkosten voor een nieuwe Deelnemer dient met een meer-
derheid van twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen te worden ge-
nomen. 

5.3 De Deelnemer heeft recht op verrekening van de aansluitkosten bij aansluiting van 
nieuwe Deelnemers of bij verhoging van het Commitment van andere Deelnemers 
overeenkomstig Bijlage 2 (Kosten), maar heeft de intentie de terug te vorderen be-
dragen ter beschikking te houden van de Stichting voor toekomstige uitbreiding of 
wijziging van het Glasvezelnetwerk van de Stichting. 

5.4 De Deelnemer kan niet verplicht worden tot deelname in een uitbreiding van het 
Glasvezelnetwerk door de Stichting. 

Artikel 6 - Bijdrage in de periodieke kosten 

6.1 De bijdrage in de periodieke kosten wordt bepaald naar rato van de stemrechten.  
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Artikel 7 - Berekening van de kosten  

7.1 De kosten voor de aanleg van een Aansluittraject en de daarvoor benodigde back-
bone-uitbreiding komen geheel voor rekening van de Deelnemer voor wie het Aan-
sluittraject wordt gerealiseerd, tenzij de Stichting na voorafgaande goedkeuring van 
de Raad van Deelnemers besluit dat toekomstige ontwikkelingen een Overdimensio-
nering van het desbetreffende Aansluittraject rechtvaardigen. In laatstbedoeld geval 
komen de meerkosten ten gevolge van de Overdimensionering voor rekening van de 
Stichting.  

7.2 Een besluit van de Vergadering van Deelnemers houdende goedkeuring van het be-
sluit tot overdimensionering als bedoeld in het voorgaande lid, dient met een meer-
derheid van twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen te worden ge-
nomen. 

7.3 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, berust de eigendom van de Aan-
sluittrajecten en de daarvoor benodigde backboneuitbreidingen bij de Stichting of, in-
dien bij de aanleg van een Aansluittraject gebruik wordt gemaakt van reeds bestaan-
de infrastructuur, bij de partij die de betreffende infrastructuur aan de Stichting in ge-
bruik heeft gegeven.  

7.4 De kosten voor het medegebruik van de al aanwezige Backbone komen gedeeltelijk 
voor rekening van de Deelnemer. Het door de Deelnemer verschuldigde gedeelte 
van deze kosten is evenredig aan de omvang van zijn Commitment, ten opzichte van 
de omvang van het totale commitment van alle Deelnemers in de Stichting tezamen 
bij aanvang van de Overeenkomst. In de individuele Overeenkomsten is vastgelegd 
welk aandeel het Commitment van de betreffende Deelnemer bij aanvang van de 
Overeenkomst vormt ten opzichte van totale commitment van alle Deelnemers in de 
Stichting tezamen en welk deel van de waarde van het Glasvezelnetwerk daarmee 
voor rekening van die Deelnemer komt.  

7.5 Eens per jaar in december berekent de Vergadering van Deelnemers de verhouding 
tussen de omvang van het Commitment en de omvang van het totale commitment 
van alle Deelnemers in de Stichting tezamen per 1 januari van het daarop volgende 
jaar overeenkomstig de rekenmethode opgenomen in Bijlage 2 (Kosten).  

Artikel 8 - Gevolgen van beëindiging van de Overeenkomst 

8.1 De Overeenkomst kan worden beëindigd op de wijzen die zijn beschreven in de be-
treffende Overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in de bedoelde Overeenkom-
sten worden de gevolgen van het beëindigen van de Overeenkomst in dit artikel ge-
regeld. 

A opzegging tegen het einde Initiële Termijn of van een verlenging daarvan 

8.2 Indien een Overeenkomst eindigt omdat de Deelnemer de Overeenkomst heeft op-
gezegd tegen het einde van de Initiële Termijn of van een verlenging daarvan, heeft 
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de Deelnemer recht op de restitutie van de alsdan resterende waarde van het door 
hem bijgedragen aandeel in de kosten van de realisatie van de Backbone.  

8.3 De resterende waarde van het door de Deelnemer bijgedragen aandeel in de Back-
bone en de daarmee samenhangende hoogte van het te restitueren bedrag, zullen 
door de Stichting worden bepaald op basis van de meest recente herberekening van 
de verhouding tussen de omvang van het Commitment van de Deelnemer en de om-
vang van de Backbone als bedoeld in artikel 7.3 van dit Reglement. 

8.4 Op eerste verzoek van de Deelnemer zullen de Stichting en de Deelnemer gezamen-
lijk één deskundige aanwijzen om te verifiëren of de Stichting deze vergoeding op 
correcte wijze heeft vastgesteld. Uitgangspunt daarbij vormt de bij de Stichting ge-
bruikelijke boekhoudmethode. Deze methode gaat voor wat betreft de Backbone uit 
van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. 

8.5 Indien de Stichting en de Deelnemer er niet in slagen overeenstemming te bereiken 
over de persoon van de deskundige zullen zij elk afzonderlijk een deskundige be-
noemen. Deze deskundigen zullen tezamen een derde deskundige benoemen die 
zal fungeren als voorzitter. De drie deskundigen zullen gezamenlijk een unaniem 
verslag uitbrengen. De uitkomst van het door de deskundige(n) uitgevoerde onder-
zoek is bindend. 

8.6 Ten behoeve van het in het voorgaande lid bedoelde onderzoek zal de Stichting in-
zage geven in alle boeken en bescheiden, alsmede alle aanvullende informatie ver-
strekken die de deskundige nodig oordeelt voor een verantwoorde uitvoering van zijn 
onderzoek.  

8.7 De (voorzitter van de) deskundige(n) brengt van elk onderzoek schriftelijk verslag uit 
aan de Stichting en de Deelnemer. De Stichting en de Deelnemer hebben echter het 
recht het verslag van commentaar te voorzien. Het commentaar van de Stichting en 
de Deelnemer wordt bij het verslag van de deskundige(n) gevoegd.  

8.8 De Deelnemer en de Stichting dragen hetzij gezamenlijk de kosten van hun gemeen-
schappelijke deskundige, hetzij elk de kosten van de door henzelf voorgedragen 
deskundige plus de helft van de kosten van de voorzitter-deskundige. 

B opzegging tegen een termijn liggend vóór het einde van de Initiële Termijn  

8.9 Indien een Overeenkomst eindigt, omdat de Deelnemer de Overeenkomst heeft op-
gezegd tegen een termijn liggend vóór het einde van de Initiële Termijn, heeft de 
Deelnemer geen recht op de restitutie van de alsdan resterende waarde van het door 
hem bijgedragen aandeel in de kosten van de realisatie van het Glasvezelnetwerk.  

C ontbinding 

8.10 Indien de Overeenkomst eindigt door ontbinding van de Overeenkomst op een 
grond: 
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o die verwijtbaar is aan de Stichting, of  

o als de Stichting haar onderneming staakt, of  

o als de Stichting wordt geliquideerd; 

heeft de Deelnemer recht op de restitutie van de alsdan resterende waarde van zijn 
inbreng in de Backbone. Het bepaalde in de artikelen 8.3 tot en met 8.8 is in dat ge-
val van overeenkomstige toepassing.  

8.11 Buiten de in het voorgaande lid genoemde vergoeding heeft de Deelnemer geen 
recht op enige andere vorm van ongedaanmaking van de reeds door hem verrichte 
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst. Bedragen die de Stichting vóór de 
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de 
Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven met in achtneming van het in de vorige vol-
zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding 
direct opeisbaar. 

8.12 Indien de Stichting de Overeenkomst ontbindt op een grond die verwijtbaar is aan de 
Deelnemer heeft de Deelnemer geen recht op de restitutie van zijn aandeel in de 
kosten van de realisatie van de Backbone, noch heeft de Deelnemer recht op enige 
andere vorm van ongedaanmaking van de reeds door hem verrichte prestaties ter 
uitvoering van de Overeenkomst. Bedragen die de Stichting vóór de ontbinding heeft 
gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst 
heeft gepresteerd, blijven met in achtneming van het in de vorige volzin bepaalde 
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeis-
baar. 

D beëindiging in het algemeen (A, B en C) 

8.13 Door beëindiging van de overeenkomst eindigt het Deelnemerschap  

8.14 In geen enkel geval heeft de Deelnemer recht op terugbetaling van de voor de reali-
satie van de Aansluittrajecten betaalde vergoeding.  

8.15 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Deelnemer niet langer verplicht mee te 
betalen aan de periodieke kosten. Dit is anders wanneer beëindiging plaatsvindt ge-
durende een boekjaar van de Stichting. In dat geval blijft de Deelnemer zijn aandeel 
in de periodieke kosten verschuldigd tot het einde van het lopende boekjaar.  

Artikel 9 - Geheimhouding en publiciteit 

9.1 De Deelnemers en de Stichting zijn verplicht de informatie die zij in het kader van de 
uitvoering van hun Overeenkomst over en weer ontvangen geheim te houden, tenzij 
de desbetreffende informatie ten tijde van de ontvangst daarvan reeds publiekelijk 
bekend is, of op enig moment na ontvangst daarvan publiekelijk bekend is geworden, 
anders dan door een schending van dit Reglement. 
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9.2 De Deelnemers zijn gerechtigd de naam van de Stichting en hun gezamenlijke activi-
teiten te noemen in hun respectievelijke publicitaire uitingen. Het is de Deelnemers 
echter niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de weder-
partij mededelingen te doen in strijd met het bepaalde in artikel 9.1 of mededelingen 
te doen over de organisatie en activiteiten van de Stichting.  

9.3 De Stichting verzorgt haar eigen publiciteit in overeenstemming met het statutair be-
paalde. 

Artikel 10 - Bijlagen 

10.1 De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit Reglement. Deze bijlagen zullen 
door de Stichting steeds worden geactualiseerd aan de hand van de door de Stich-
ting genomen besluiten. 

Bijlage 1: Tekening 

Bijlage 2: Kosten 

Bijlage 3: Servicebeschrijving 
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Bijlage 1: Tekening  

- Glasvezelnetwerk 

- Locaties handholes 
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Bijlage 2: Kosten  

- Spreadsheet 

- Toetredingskosten 

- Vergoeding over te dragen bestanddelen van het Glasvezelnetwerk 

- Bijdrage in de periodieke kosten 
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Bijlage 3 Servicebeschrijving  

De in deze Bijlage met een beginhoofdletter gehanteerde begrippen hebben de betekenis als ge-
definieerd in artikel 1 van het Reglement en, voorzover nog niet gedefinieerd in artikel 1, de na-
volgende betekenis: 

- Beschikbaarheid: het percentage van de totale tijd in een kwartaal waarin geen sprake is van 
een Storing. 

- Functiehersteltijd: de tijd tussen de eerste melding van een Storing door de Deelnemer 
en het gereed melden van een Storing aan de Deelnemer. 

- Koppelvlak: het door de Stichting te leveren fysieke punt zijnde een adapteruiteinde SC/PC 
waarop de Glasvezelverbinding begint en/of eindigt en waarop de Deelnemer zijn apparatuur 
aansluit. 

- Medewerker: elke persoon met wie de Stichting een arbeidsovereenkomst heeft geslo-
ten dan wel elke persoon die in het kader van een overeenkomst van opdracht voor de 
Stichting werkzaamheden verricht. 

- Onderhoud: het uitvoeren van werkzaamheden om de functionaliteit van de beschikbaar ge-
stelde Glasvezelverbinding te kunnen handhaven. 

- Responstijd: de tijd die verstrijkt tussen een storingsmelding en het eerste contact met de 
Deelnemer inzake de voortgang van een storingsopheffing. 

- Storing: het wegvallen van de functie van een Glasvezelverbinding. Onder Storing wordt niet 
begrepen een onderbreking van de Glasvezelverbinding als gevolg van: 

1. Omstandigheden die aan de Deelnemer zijn toe te rekenen, waaronder het wegvallen van 
de netspanning van de in een locatie opgestelde apparatuur; 

2. (preventief) Onderhoud voorzover de onderbreking als gevolg hiervan niet meer bedraagt 
dan 2 uur per jaar per Glasvezelverbinding. 

- Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van al-
gemeen erkende feestdagen in Nederland. Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaars-
dag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag als-
mede op dagen welke door de overheid als nationale feestdag zijn of worden aangewezen, 
bijvoorbeeld: Koninginnedag en 5 mei in een lustrumjaar. 

Onderhoud en herstelwerkzaamheden 

Onderhoud, wijzigingen, uitbreidingen en reparaties van het Glasvezelnetwerk zullen uitsluitend 
door de Stichting of een door de Stichting aangewezen derde worden uitgevoerd.  
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De Stichting zal Onderhoud en zonodig herstelwerkzaamheden verrichten om Storingen van het 
Glasvezelnetwerk te voorkomen en/of te verhelpen. De Stichting zal zich maximaal inspannen om 
het Onderhoud en/of de herstelwerkzaamheden binnen de afgesproken response- en Functie-
hersteltijden uit te voeren en alle werkzaamheden te allen tijde voortvarend en met zorg verrich-
ten. 

De Stichting zal zich inspannen om het Onderhoud en/of de herstelwerkzaamheden zonder on-
derbreking van het gebruik van de Glasvezelverbinding te laten plaatsvinden, dan wel tijdelijk via 
een alternatieve route vervangende glasvezels op gelijkwaardig niveau aan te bieden. 

Indien een Glasvezel als gevolg van door de Stichting uit te voeren werkzaamheden verminderd 
of niet-beschikbaar zal zijn, zal de Stichting het tijdstip en de duur van deze Onderhoudswerk-
zaamheden tenminste 10 (tien) Werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden aan de Deel-
nemer melden. 

Het geplande onderhoud wordt verricht in een onderhoudsvenster.  De maximale tijd welke ge-
moeid is met gepland Onderhoud en waardoor de Glasvezelverbinding als gevolg van deze 
werkzaamheden niet-beschikbaar is zal ten hoogste 2 uur per jaar per Glasvezelverbinding be-
dragen. 

De Deelnemer is verplicht kosteloos zijn medewerking te verlenen aan het Onderhoud en/of de 
herstelwerkzaamheden. Deze medewerking houdt onder meer in dat de Deelnemer (Medewer-
kers van) de Stichting zonodig toegang verleent tot zijn perceel en/of gebouwen. De Deelnemer 
zal een contactpersoon beschikbaar stellen die zorg draagt dat in voorkomende gevallen (Mede-
werkers van) de Stichting tijdig toegang tot het perceel en/of gebouwen verkrijgt  

De kosten van het Onderhoud en de herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de Stich-
ting, tenzij de Storing is veroorzaakt door toerekenbaar handelen of nalaten van de Deelnemer in 
strijd met de Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van de Deelnemer komen. 

Urgent, niet-gepland Onderhoud wordt verricht nadat de Stichting de Deelnemer onverwijld heeft 
geïnformeerd en wordt zo mogelijk gepland binnen het onderhoudsvenster. De Stichting zal zich 
inspannen om de tijd die gemoeid is met het  urgente Onderhoud zo kort mogelijk te houden.  

Storingsafhandeling 

Storingsafhandeling door de Stichting omvat het afhandelen, alsmede het registreren en bewa-
ken van de Storingen voor zover dit betrekking heeft op de dienstverlening ingevolge de Over-
eenkomst. 

De Deelnemer kan een Storing 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanmelden op het algemene 
storingsnummer. 

De Stichting draagt zorg voor een concrete procedure voor Storingsmelding- en afhandeling, 
waarin onder meer zijn opgenomen een algemeen Storingsnummer, de specificaties waaraan 
een Storingsmelding moet voldoen en de wijze waarop een Storingsmelding zal worden afge-
handeld door/namens de Stichting. 
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De Deelnemer dient zicht er redelijkerwijs van te overtuigen dat de verminderde of niet-
beschikbaarheid het gevolg is van een Storing in het Glasvezelnetwerk en niet te wijten is aan 
een storing van apparatuur en/of bekabeling van de Deelnemer, alvorens een storingsmelding te 
doen bij de Stichting. 

Indien na onderzoek van een Storingsmelding blijkt dat de oorzaak van een Storing te wijten is 
aan het niet-functioneren van de bij de Deelnemer in eigendom zijnde apparatuur, of aan uitval 
van voorzieningen bij de Deelnemer, kan de Stichting de gemaakte kosten in rekening brengen 
aan de Deelnemer.  

 


