Beste Rovanov,
Op 25-01-2019 ondertekende je de petitie 'XS4ALL moet blijven'. Nog heel erg bedankt daarvoor!
Bij het sluiten van een petitie ontvang je eenmalig een e-mail waarin je op de hoogte wordt gesteld
over wat er met de petitie gebeurd is. Dat is deze e-mail.
Hieronder kondigen we aan dat je vanaf nu lid kunt worden van de nieuwe provider, Freedom
Internet.
Er is veel gebeurd sinds KPN in januari aankondigde XS4ALL op te willen heffen. We zijn nu tien
maanden verder. Jij bent één van de bijna 55.000 mensen die in de petitie pleitten voor behoud van
XS4ALL. We kregen ruim 42.000 euro (een opvallend getal voor de kenners). Maar ondanks een
niet aflatende stroom aan negatieve pers over het voornemen van KPN, een bod op XS4ALL door
een geïnteresseerde koper en meerdere acties van actiecomité XS4ALL Moet Blijven, wil KPN nog
steeds de stekker er uit halen.
Daarom hebben we met het actiecomité besloten dan maar een nieuwe provider te lanceren. Een
provider die staat voor vrijheid, in allerlei opzichten. Concreet: geen meekijkers, geen
winstmaximalisatie en geen afhankelijkheid. Vorige week is een crowdfunding actie gehouden om
dit mogelijk te maken. Daarbij is in 3,5 dag tijd het maximale bedrag van 2,5 miljoen euro
opgehaald, bijeen gebracht door meer dan 3.000 investeerders. Hierdoor is de eerste fase van de
nieuwe provider mogelijk geworden.
De nieuwe provider, Freedom Internet, is nu live op www.freedom.nl. Freedom wil een vrij, open
en toegankelijk internet bewerkstelligen voor iedereen. Veiligheid, privacy en kwaliteit zijn daarbij
de kernwaarden.
Startfase: word founding member - en maak een eerste statement
Vanaf nu kan iedereen die dat wil voor 50 euro founding member worden.
Founding members krijgen alvast een @freedom.nl e-mailadres. Maar er is meer: je krijgt ook een
gratis domeinnaam. Dat doen we bewust. Het is nu immers heel lastig voor mensen om van
provider te verhuizen, omdat je je e-mailadres niet mee kunt nemen. Daar zijn zelfs Kamervragen
over gesteld. Bij Freedom kun je je e-mailadres wél meenemen. Onze boodschap is: de
domeinnaam die je kiest blijft van jou en kun je dus meenemen als je eventueel weggaat bij
Freedom. Zo kun je nooit meer worden gegijzeld door je provider.
Fase 2: internetaansluitingen
Iedereen die founding member wordt, krijgt voorrang bij fase 2: het moment waarop we
internetverbindingen gaan leveren. Daarmee hopen we vroeg in het eerste kwartaal van 2020 te
kunnen beginnen. We zullen dan in ieder geval internet, televisie en telefonie leveren. Over
aanvullende producten en diensten wordt later meer bekend. In eerste instantie leveren we
verbindingen via koper (ADSL) en glasvezel, daarna willen we ook graag de kabelmarkt
openbreken.
Wat maakt Freedom anders?
• Vrijheid – Freedom staat voor een vrij en open internet. Dat doen we door ons in het
maatschappelijk debat te mengen en actief op te komen voor digitale burgerrechten. Niet
alleen voor onze leden, maar voor alle internetgebruikers.
• Privacy – Freedom combineert technische expertise met een ethische kijk op privacy.
Daarom bieden wij innovatieve producten en diensten die je online leven beschermen en je
privacy verbeteren.
• Kwaliteit – Tevreden klanten en blije medewerkers zijn de basis van een gezond bedrijf.
Daarom staat bij ons het belang van onze klanten en medewerkers altijd voorop. Dat is
maatschappelijk verantwoord en zuiver ondernemen. Zo kunnen we de beste service leveren.
We hopen dat ook jij massaal founding member wil worden, want dat is nu het belangrijkste voor
ons om goed van start te gaan. En vrijheid moet je delen, nietwaar? Doe mee, word lid en vertel het
verder aan vrienden, kennissen, collega's, familie...
En hoe zit het dan met XS4ALL?
XS4ALL bestaat nog steeds en strijdt nog steeds voor lijfsbehoud. De Ondernemingsraad (OR) is
vorige maand zelfs naar de rechter gestapt. Natuurlijk hópen we dat de rechtsgang KPN er eindelijk
toe beweegt om het besluit om XS4ALL op te heffen in te trekken. KPN moet XS4ALL dan wel
meer zelfstandigheid geven, anders heeft het geen zin.
Wij hebben geen vertrouwen meer in een koerswijziging van KPN. De nieuwe CEO van KPN, Joost
Farwerck, gaat in gesprek met de OR. Maar op de radio zei hij daarover dat hij 'van de OR wil
begrijpen wat hun zorgen zijn.' Als hij dat na tien maanden nóg niet weet... Ook zei hij: 'ik was
onderdeel van het team dat de strategie bouwde en ik ga verder om die uit te voeren.' Tja...
Hierom zetten we onze plannen door met de nieuwe provider Freedom Internet.
Hopelijk is deze uitleg duidelijk. Nogmaals ontzettend bedankt voor je steun. Dit is de laatste mail
die je ontvangt van de petitiesite. Wil je nu nog geen Founding Member worden, maar wel op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Freedom? Schrijf je dan wel in op de nieuwsbrief!
Namens actiecomité XS4ALL Moet Blijven,
Kirsten Verdel

