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ODF Backhaul FttH 
 
Partijen die uit hoofde van een daartoe met Reggefiber gesloten overeenkomst ODF (FttH) 
toegang afnemen in één of meer City PoPs of Area PoPs in het FttH netwerk van Reggefiber 
waar: 

(a) de desbetreffende City PoP een bereik heeft van minder dan 10.000 aansluitingen 
(homes connected) en waarvan evenmin op basis van concrete plannen kan worden 
aangetoond dat deze een groter dekkingsgebied dan 10.000 aansluitingen zal 
krijgen, en 

(b) uitrol van alternatieve aanbieders naar (een deel van) de desbetreffende PoPs in 
hetzelfde dekkingsgebied is uitgebleven en daar evenmin een redelijk verzoek toe is 
gedaan door een alternatieve aanbieder, 

kunnen bij KPN B.V. (KPN) een verzoek indienen tot ODF-backhaul tussen de collocatie in de 
Reggefiber PoP en de collocatie in de bovenliggende MC-locatie van KPN. Als een dergelijk 
verzoek redelijk is, kan de aanvrager gebruik maken van onderhavig aanbod op basis van de 
door Operator met KPN gesloten ‘Raamovereenkomst inzake afgevende segmenten van 
huurlijnen en/of dark fibers op wholesale niveau, backhaulverbindingen en trunkverbindingen’ 
(Raamovereenkomst WLL) en de dienstbeschrijving Dark Fiber Backhaul. 
 
De beoordeling van de redelijkheid van het verzoek kan van geval tot geval verschillen. Een 
verzoek is in ieder geval onredelijk indien de Reggefiber PoP niet voldoet aan de hierboven 
onder (a) en (b) genoemde voorwaarden en/of op het desbetreffende traject een ernstig tekort 
aan capaciteit bestaat, waardoor toegang voor derden niet mogelijk of disproportioneel zou 
zijn. Indien een verzoek redelijk is zal KPN het in behandeling nemen en zullen de 
verschuldigde vergoedingen worden berekend met inachtneming van de in de geldende 
‘Reggefiber Annex Tarieven bij ODF overeenkomst Reggefiber’ opgenomen tarieven en 
uitgangspunten.  
 
Deze tarieven zijn exclusief de tarieven voor collocatie en een WBA-WLL-koppelkabel in de 
MC locatie. Deze tarieven zijn te vinden in de “Collocatie tbv WBA WLL Tariff Schedule”  in 
het referentieaanbod collocatie op de website van KPN Wholesale www.kpn-wholesale.com. 
 
Indien een verzoek niet redelijk is, zal KPN het niet in behandeling nemen en dat aan 
Operator mededelen. Operator heeft dan de keuze om de aanvraag in te trekken dan wel te 
handhaven onder akkoordverklaring met de door KPN voor de desbetreffende 
backhaulverbinding geoffreerde tarieven en voorwaarden of, indien de reden voor de 
afwijzing is gelegen in capaciteitstekort op het desbetreffende traject, gebruik te maken van 
VULA PON in welk geval KPN de desbetreffende AreaPoP op verzoek van Operator zal 
aanmerken als een OAP in de zin van artikel 1.1 van het met Operator gesloten of te sluiten 
VULA PON Amendement. 
 
Het onderhavige aanbod is onderwerp van de toezeggingen van Koninklijke KPN N.V. en 
haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24B van het Burgerlijk Wetboek, 
waaronder REGGEFIBER, die door de Autoriteit Consument en Markt bij besluit van <datum> 
(met kenmerk ACM/UIT/…………..) bindend zijn verklaard conform de bepalingen van artikel 
12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (het Toezeggingsbesluit). Tijdens 
de geldigheidsduur van het Toezeggingsbesluit zal Reggefiber een redelijk verzoek tot 
ODF-backhaul tussen de collocatie in de Reggefiber PoP en de collocatie in de bovenliggen-
de MC-locatie van KPN dat aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet gestand doen.  
 
In geval van intrekking of wijziging van het Toezeggingsbesluit conform de bepalingen van 
artikel 12h, lid 7, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, heeft KPN het recht dit 
aanbod in te trekken en de voorwaarden voor geleverde ODF-backhaulverbindingen te 
wijzigen. Partijen zullen te goeder trouw en met voortvarendheid onderhandelen en zich 
inspannen om zo spoedig mogelijk ten aanzien van de door KPN gewenste wijzigingen tot 
volledig inhoudelijke overeenstemming te komen. Indien deze onderhandelingen niet binnen 
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drie maanden na aanvang daarvan tot overeenstemming leiden, of zoveel eerder als partijen 
vaststellen dat overeenstemming niet haalbaar zal zijn, kan elk van partijen de geleverde 
ODF-backhaulverbindingen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden. 
 




