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Geachte heer, mevrouw,
TriNed B.V. is een Nederlands FTTH internetprovider gevestigd in 's-Hertogenbosch.
Ontstaan 23 jaar geleden vanuit het Brabantse Sint-Oedenrode en op dit moment actief
op 67 verschillende lokale glasvezelnetwerken verspreid door Nederland.
Wij maken gebruik van de FTTH-glasvezelnetwerken van derden en hebben zelf geen
fysieke glasvezelnetwerken in eigendom. Als primaire actieve operator wordt er gebruik
gemaakt van de diensten van Fiber Operator B.V., een entiteit met dezelfde
aandeelhouders als TriNed B.V.
Onze huidige netwerkpartners, naast KPN Netwerk, zijn onder andere
. In dit overzicht staan uitsluitend de netwerkpartners welke
meer dan
aangelegde individuele eindgebruikersaansluitingen hebben waar wij
diensten kunnen en mogen aanbieder als provider.
Vandaag de dag leveren wij via ruim
eindgebruikersaansluitingen onze diensten
waarvan ■ consumentenaansluitingen en ■ (klein) zakelijke aansluitingen zijn. In
deze aantallen zijn de diensten op eindgebruikersaansluitingen van andere
(internet)providers via de wholesaledienstverlening van Fiber Operator B.V. niet
meegenomen.
Slechts ■ van onze eindgebruikersaansluitingen bevinden zich op glasvezelnetwerken
van KPN Netwerk. Dit is inclusief de eindgebruikersaansluitingen op het glasvezelnetwerk
in het
welke in door KPN Netwerk van den is overgenomen. Zonder deze
eindgebruikersaansluitingen zou de verhouding slechts ■ zijn.
Wij hebben ervoor gekozen om zelfstandig een reactie te geven op het ontwerpbesluit
toezeggingen glasvezelnetwerken KPN en Glaspoort. Wij delen de inhoudelijke reactie van
branchevereniging NLconnect welke separaat zal worden ingediend en hebben er dan ook
voor gekozen om uitsluitend in deze reactie te reageren op de meer TriNed specifieke
situatie.

FTTH ODF
TriNed maakt sinds 2014 gebruik van de ODF-diensten van het toenmalige Reggefiber in
. In de jaren daar hebben we
nog
enkele regio's zoals
aangesloten. Recent in daar het glasvezelnetwerk van II door de eerdergenoemde
overname daaraan toegevoegd gekomen.
Als we een vergelijk maken met de (maand)prijs per eindgebruikersaansluiting op basis
van het reguliere FTTH ODF aanbod van KPN ten opzichte van andere netwerkpartners is
deze marktconform. Echter hanteert KPN ten opzichte van andere netwerkpartners een
fors aantal kostencomponenten voor rackruimte, elektra, cityringgebruik en toetreding
welke niet in verhouding zijn ten opzichte van andere netwerkpartners. Op dit moment is
KPN bijvoorbeeld de enige netwerkpartner welke eenmalige kosten berekend voor
toegang tot de glasvezelcentrales.
Op basis van het huidige aanbod van KPN is op basis van het landelijk ODF-tarief een
maandbedrag per eindgebruikersaansluiting van (€ 20,99 minus 11,59% korting = € 18,56
van toepassing. Dit is gebaseerd op basis van de huidige netwerkindekking. Omdat bij de
koper- naar glasmigratie de komen periode de netwerkdekking fors zal stijgen zal de
korting hoogstwaarschijnlijk stijgen naar 20%. Op basis van het huidige tarief zal het
maandbedrag per eindgebruikersaansluiting dalen naar € 16,79. Hiermee wordt het
verschil met het maandbedrag per eindgebruikersaansluiting ten opzichte van het nieuwe
aanbod van € 16,56 wel heel erg klein.
Ook een belangrijke reden waarom het aanbieden van diensten via FTTH ODF op de KPNglasvezelnetwerken minder interessant is dan op de glasvezelnetwerken van andere
netwerkpartners is de absurde hoge eenmalig aansluitbijdrage per
eindgebruikersaansluiting. Voor een niet actieve aansluiting wordt een aansluitbijdrage
van (€ 98,16 +€ 12,97 =) € 111,13 berekend. Bij de meeste netwerkpartners betalen wij
een aansluitbijdrage van €15,- tot € 25,- per eindgebruikersaansluiting.

VULA PON
Wij hebben het VULA PON aanbod inhoudelijk niet getoetst om een belangrijke reden. Bij
het VULA PON aanbod lopen we tegen de technische en operationele beperkingen van de
VULA PON dienstverlening aan. TriNed heeft in het aanbod de basisdienst digitale
televisie via coax (DVB-C) opgenomen. Met dit product kunnen we ons onderscheiden van
andere providers en bieden we ook meerwaarde voor eindgebruikers aan. Met onze DVBC dienstverlening voldoen we ook volledig aan de wens tot het gebruik van eigen
televisieapparatuur. Aanvullend bieden we ook interactieve diensten zoals opnemen
(nPVR), terugkijken (restart/replay) en kijken via mobiele apparaten aan. Hiermee heeft
de eindgebruiker de optimale keuzevrijheid. Bij VULA PON is de levering van DVB-C
technisch niet mogelijk.
Mochten we ervoor kiezen om onze televisiediensten uitsluitend via een IP-TV platform
aan te bieden via het glasvezelnetwerk van KPN Netwerk dan zijn we verplicht om de
multicaststreams van KPN Netwerk of te nemen. De prijs voor dienstverlening is verwerkt
in de prijs van VULA PON, maar de multicaststreams zijn aantoonbaar van een lagere
kwaliteit dan de streams welke door TriNed vandaag de dag aan de eindgebruikers
worden aangeboden. Ook is het niet mogelijk om zonder (betaalde) medewerking van
KPN extra multicaststreams toe te voegen aan het aanbod. Hiermee beperken we het
televisieaanbod van onze eindgebruikers.

Ook beperktVULA PON de kwalitatieve hoge servicenorm welke wij handteren.
Consumenten verwachten tegenwoordig een zevendaagse dienstverlening. Wij zijn
daarom ook elke dag van de week bereikbaar voor onze klanten, maar ook de technische
teams zijn zeven dagen per week beschikbaar voor ondersteuning bij verstoringen op
individuele eindgebruikersaansluitingen. Bij de afname van VULA PON worden we
hiervoor afhankelijk van KPN Netwerk welke deze servicenorm alleen beschikbaar stelt
voor een forse meerprijs van € 15,11 per eindgebruikersaansluiting.
Wij danken ACM om de mogelijkheid welke wij hebben gekregen om reactie te geven op
het ontwerpbesluit toezeggingen glasvezelnetwerken KPN en Glaspoort. Mocht het
wenselijk zijn dan zijn wij bereid om nadere toelichting te geven op onze reactie.

riendelijke groet,
TriNpd
•

.

an rooij,
Directeur/Bestuurder

