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Beste KickXL abonnee,

Om te beginnen, nogmaals bedankt voor je aanmelding. Je bent overigens niet de enige, steeds meer
mensen worden abonnee bij KickXL, het blijkt gewoon de juiste keuze te zijn!!

Zoals je wellicht hebt gezien of gelezen zijn de graafwerkzaamheden in de gemeente Bronckhorst
inmiddels gestart. We grijpen dit moment aan om je te inÍormeren over de status van je KickXL
abonnement.

Je abonnement is bij ons geregistreerd en staat in onze systemen klaar voor levering. Het wachten is
alleen op het moment dat we daadwerkelijk kunnen leveren. Dit is afhankelijk van het tijdstip dat de
glasvezelkabel is gelegd en het glasvezelmodem door Glashart in je woning is geplaatst. Om je een
indicatie te geven zie je hieronder de planning die wij van Glashart hebben ontvangen.

Plaats
Leggen van
Glasvezelkabel

Plaatsen van
Glasvezelmodem

Levering van KickXL
diensten

Vorden Week 03 tlm21 Week 13 Um 25 Week 16 Vm 28

Hengelo Week 03 Um23 Week 14 tlm29 Week 17 Um32
Keijenborg Week 03llm23 Week 14 ï1m29 Week 17 tlm32
Velswijk Week 03tlm23 Week'14L/m29 Week 17Ilm32
Zelhem Week 03 llm 43 Week 33 tlm 46 Week 36 tlm 49

De komende periode ontvang je van ons een aantal keren informatie over de status van de oplevering
van je abonnement. De eerst volgende keer communiceren we per post, je krijgt dan ook inzage in het
abonnement dat je bij ons besteld hebt. De daarop volgende keren communiceren we vooral via
e-mail (tenzijje e-mail adres niet bij ons bekend is). We gebruiken hiervoor het door jouw opgegeven
e-mail adres.

We kunnen begrijpen dat er heel wat vragen zijn over het opleveren van het abonnement. Daarom
hebben wij een 'spreekuur'in het leven geroepen waar je de vraag persoonlijk kunt stellen. Wij staan
vanaÍ maandag 4 april 2011 voor je klaar in de Experl winkel te Hengelo (Kerkstraat 2) en de DutchPC
winkel te Vorden (Zutphenseweg 29). Kijk voor de exacte tijdstippen op

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brieÍ? Bezoek ons spreekuur, mail naar
of bel met 088-5400588.

We houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Team KickXL

KickXL, Postbus \622'l3OO BP Almere


