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Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor mobiele telefonie  
 
 
 
Bij brief van 20 april 1999 werd de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen door de toenmalige 
Minister van Economie Elio Di Rupo verzocht om bij toepassing van de artikelen 35 en 36 van de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument (hierna genoemd de W.H.P.C.) een diepgaand onderzoek te voeren naar de algemene 
voorwaarden inzake abonnementen voor mobiele telefonie, en werd zij belast om krachtens artikel 36, 
§ 1, van de W.H.P.C. aanbevelingen uit te vaardigen. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen besloot in een eerste fase de algemene 
abonnementsvoorwaarden van de drie operatoren, actief op de Belgische markt, namelijk de dienst  
Proximus van Belgacom Mobile, Mobistar, en Orange (het huidige Base), in een werkgroep te 
onderzoeken, en heeft in een tweede fase vertegenwoordigers van deze drie operatoren gehoord in 
openbare zitting, om op basis hiervan haar advies op te maken. 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen hoorde de vertegenwoordigers van de drie operatoren op 
vergaderingen respectievelijk gehouden op 13 maart, 8 mei en 11 september 2001, en besprak hun 
toelichting en bijkomende opmerkingen tijdens vergaderingen gehouden op 16 oktober en 18 
december 2001 en 19 februari 2002. 
 
De heer Minister ondervroeg de Commissie bijkomend, bij wege van een brief van de wd. directeur-
generaal van het Bestuur Handelsbeleid van 5 maart 2002, over de rechtmatigheid van bepaalde 
clausules in het licht van de op komst staande wetgeving inzake nummeroverdraagbaarheid van 
mobiele nummers. 
 
De Commissie wenst er voorafgaandelijk op te wijzen dat de aanbevelingen die zij formuleert als een 
momentopname moeten worden gezien, en dat het beoordelen van de rechtmatigheid van sommige 
clausules afhankelijk kan zijn van de ontwikkelingen in de telecommunicatiesector. Het advies van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft betrekking op algemene voorwaarden die op een 
gegeven moment golden, en houdt geen rekening met hierop later aangebrachte wijzigingen. Teneinde 
duidelijkheid te scheppen omtrent de bedingen waarover de Commissie een uitspraak doet, worden in 
bijlage de aan de Commissie voorgelegde bedingen opgenomen. In het hiernavolgend advies worden 
de namen van de drie genoemde operatoren evenwel niet uitdrukkelijk weergegeven, teneinde niet de 
indruk te wekken dat de Commissie de bevoegdheid zou hebben een rechterlijk bindend oordeel over 
de bedingen van de drie individuele operatoren te kunnen geven. 
 
Na onderzoek van de algemene voorwaarden inzake abonnementen voor mobiele telefonie, gesloten 
tussen Proximus, Mobistar, Orange, enerzijds, en haar klanten, in de mate zij handelen als consument 
in de zin van artikel 1.7. van de W.H.P.C. anderzijds, doet de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen de volgende aanbevelingen: 
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Deel I. Algemene Opmerkingen 
 
 
1. Het statuut van Preventel 
 
De VZW Preventel, waarvan de drie operatoren deel uitmaken, heeft als voorwerp het opstellen, 
beheren en bijhouden van een aan haar leden gemeenschappelijk gegevensbestand. Dit bestand heeft 
tot doel het voorkomen en het bestrijken van bewezen of vermoedelijke gevallen van fraude en van 
niet-betaling die betrekking hebben tot het leveren van telecommunicatiediensten in België door de 
leden van de VZW. 
 
De VZW Preventel is een door de operatoren opgericht orgaan, dat haar legitimiteit haalt uit de 
contractuele voorwaarden voor de abonnementen van mobiele telefonie (meer bepaald artikel 2.7. 
algemene voorwaarden A, artikel 2.3. algemene voorwaarden B, en artikel 4.5.1., eerste lid algemene 
voorwaarden van C). 
 
De Commissie is er zich van bewust dat het noodzakelijk is, zowel in het belang van de verkoper van 
de dienstverlening als van de klant, om in een preventief stadium na te gaan of er zich geen  kennelijke 
insolvabiliteit in hoofde van de klant voordoet.  
 
De Commissie neemt kennis van de vraag om advies door de Minister van Telecommunicatie bij de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer over de conformiteit van de 
bepalingen inzake Preventel met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S.18 maart 1993) en haar 
uitvoeringsbesluiten. 
 
De Commissie is daarenboven van oordeel dat, teneinde een evenwicht in de rechten en de plichten 
van beide partijen te verwezenlijken, de volgende rechten in hoofde van de consument contractueel 
gewaarborgd dienen te worden: 
 
- Bij iedere beslissing tot weigering van toegang ingevolge de opname van de gegevens van de klant 

in het Preventelbestand, heeft de verkoper de verplichting de klant hieromtrent in te lichten (artikel 
30 W.H.P.C.) 

- In de algemene abonnementsvoorwaarden van de drie operatoren wordt onder meer teruggegrepen 
naar het criterium "vermoedelijke" wanbetaling als reden tot weigering tot contracteren. 
Bovendien wordt de loutere opname in het Preventelbestand beschouwd als een vermoedelijke 
wanbetaling (voor het statuut van de v.z.w. Preventel, cf. supra, en voor de redenen tot weigering, 
zie artikel 1.3. A, artikel 2.2.B, en artikel 2.4. C). 

 
De Commissie is van oordeel dat het begrip "vermoeden of vermoedelijke wanbetaling" de 
verkoper eenzijdig het recht toekent om los van objectief aanwijsbare redenen te beslissen over de 
solvabiliteit van de klant, bijgevolg op die basis het contract te weigeren aan te gaan, noch bij de 
verkoper waarmee men contracteert, noch bij een andere operator (in strijd met artikel 32.5., 
tweede zinsdeel W.H.P.C.). Zij beveelt dan ook de formulering "vermoeden van kennelijke 
insolvabiliteit" aan. 
 

- De weigering van toegang tot diensten voor mobiele telefonie door één operator, louter op basis 
van een verwijzing naar de opname in het Preventelbestand ingevolge een eerdere contractuele 
relatie bij een andere operator, kan tenslotte volgens de Commissie niet als grond voor de 
weigering tot toegang aangevoerd worden, zonder bijkomend te wijzen op objectieve, rechtmatige 
gronden. De loutere opname in het Preventelbestand kan immers niet als een objectieve grond 
voor kennelijke insolvabiliteit aangevoerd worden. 
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2. De invoering van een wetgeving verplichte nummeroverdraagbaarheid, en de invloed hiervan op 

sommige contractuele voorwaarden 
 
De Minister van Economie stelde bij brief van 5 april 2002, ingevolge een vraag van de Minister van 
Telecommunicatie, bijkomend de vraag of bepaalde contractuele bedingen, meer bepaald deze in 
verband met de automatische verlenging van overeenkomsten met een zelfde duurtijd als de initiële, en 
de bedingen die een opzegvergoeding vaststellen bij overeenkomsten van bepaalde duur, niet als 
onrechtmatig kunnen worden beschouwd in het licht van de in voorbereiding zijnde wetgeving die de 
faciliteit nummeroverdraagbaarheid voor mobiele telefoonnummers zou opleggen in uitvoering van 
Europese richtlijnen terzake. 
 
Met het oog op een verdere liberalisering van de sector van de mobiele telefonie wil de Europese 
wetgever, en in navolging hiervan de Belgische wetgever, het de eindgebruiker immers mogelijk 
maken om het hem initieel toegekend nummer te behouden, wanneer hij van mobiele operator of 
GSM-dienstenleverancier zou willen veranderen. De in voorbereiding zijnde wetgeving wil hiertoe 
alle technische belemmeringen uit de weg helpen. De betrokken Ministers stellen zich de vraag of 
zogenaamde "vaste termijncontracten", waarbij de contractsperiode bijvoorbeeld vastgesteld wordt op 
24 of 36 maanden en waarbij deze contractsperiode (onbeperkt) met dezelfde duur stilzwijgend 
verlengd wordt, telkens de abonnee zijn contract niet tijdig opzegt voor de afloop van zijn lopende 
contractsperiode, gecombineerd met het vaststellen van te hoge opzegbedingen in geval van 
vroegtijdige beëindiging van een lopend vast termijncontract, geen abnormale rem vormen op de 
toepassing van deze nummeroverdraagbaarheid. 
 
In antwoord op de haar gestelde vragen, formuleert de Commissie de volgende aanbevelingen: 
 
1. Vaste termijncontracten 
 
a. minimumduur 
 
Bij het aangaan van een abonnementsovereenkomst voor mobiele telefonie wordt soms in een initiële 
minimumduur van de overeenkomst voorzien, die doorgaans aan een promotie -aanbod verbonden 
wordt. 
 

1. Uit de artikelen 30 en 32.23 W.H.P.C. volgt dat de consument duidelijk moet ingelicht 
worden over de omstandigheid dat tegenover een promotie -aanbod een contract van 
bepaalde duur staat dat relatief lang is. 

 
2.   Bedingen in abonnementsovereenkomsten die de consument voor een te lange tijd binden, 

en er bijgevolg kunnen toe strekken hem zijn recht te ontnemen om de overeenkomst te 
verbreken, kunnen als onrechtmatig in de zin van artikel 31, § 1, W.H.P.C. beschouwd 
worden.  

 
b. bedingen van stilzwijgende verlenging 
 
De Commissie is van oordeel dat bedingen van stilzwijgende verlenging die ertoe strekken om, bij 
ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, het contract voor een bepaalde duur te 
verlengen aan minder gunstige voorwaarden, onrechtmatig zijn (strijdig met de artikelen 31, § 1, 32.3. 
juncto 32.17. W.H.P.C.). 
 
Gaat de consument bijvoorbeeld in op een promotioneel aanbod dat hem voor een bepaalde duur 
verbindt, dan is een automatische verlenging met dezelfde duur als het oorspronkelijk contract van 
bepaalde duur aan een normaal tarief onrechtmatig. De stilzwijgende verlenging moet in dat geval 
automatisch een contract van onbepaalde duur impliceren, met een redelijke opzeggingstermijn. 
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2. Opzegbedingen 
 
Er wordt verwezen naar punt g. Opzegbedingen van afdeling A.3.
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3. Aanbevelingen ten aanzien van bedingen die bij de drie onderzochte operatoren voorkomen 
 
 
a. Eenzijdige wijziging van de prestaties  
 
De algemene voorwaarden van de drie operatoren bevatten bedingen die de dienstverlener het recht 
toekennen om hun prestaties eenzijdig te wijzigen indien de exploitatie of organisatie van hun diensten 
dit vereisen. Artikel 32.3. verbiedt bedingen of voorwaarden die ertoe strekken "de verkoper het recht 
te verlenen om de kenmerken van het te leveren product of de te verlenen dienst eenzijdig te wijzigen 
indien die kenmerken wezenlijk zijn voor de consument, of voor het gebruik waartoe hij het product of 
de dienst bestemt, althans voor zover dit gebruik aan de verkoper was medegedeeld en door hem 
aanvaard of voor zover, bij gebrek aan een dergelijke specificatie, dit gebruik redelijkerwijze was te 
voorzien." 
 
De Commissie erkent dat het verzekeren van een goede toegang tot het netwerk - de hoofdverbintenis 
van de operatoren voor mobiele telefonie - een middelenverbintenis is, en dat het zich aanpassen aan de 
nieuwe technologieën volgt uit deze hoofdverbintenis. 
 
Teneinde een evenwicht in de rechten en plichten van beide partijen te waarborgen en niet in strijd te 
zijn met artikel 32.3. W.H.P.C., dienen evenwel volgende rechten in hoofde van de consument 
gewaarborgd te worden: 
 
- de consument dient tijdig geïnformeerd te worden over deze wijziging; 
-  de consument moet over de mogelijkheid beschikken om de overeenkomst op te zeggen indien hij 

niet akkoord gaat met deze wijziging. Beschikt de consument niet over een autonoom opzegrecht, 
dan kan de operator de wezenlijke kenmerken van de overeenkomst niet eenzijdig wijzigen; 

-  bedingen die ertoe strekken de dienstverlener te exonereren voor haar contractuele 
aansprakelijkheid, en de consument het recht op schadevergoeding die hij zou lijden als gevolg 
van deze wijziging zouden ontzeggen, zijn in strijd met artikel 32.27. W.H.P.C. 

 
Het zich eenzijdig, als verkoper, het recht toeëigenen om te beslissen over het uitschrijven van 
tussentijdse facturen kan eveneens als een beding worden beschouwd dat ertoe strekt de verkoper het 
recht te verlenen om eenzijdig de kenmerken van de overeenkomst (in dit geval de betaaldata) te 
wijzigen, en is derhalve in strijd met artikel 32.3. W.H.P.C. 
 
 
b. het eisen van een waarborg of voorschot  
 
De abonnnementsvoorwaarden van de drie operatoren voorzien in de mogelijkheid tot het eisen van 
een waarborg of een voorschot bij "abnormaal hoog gebruik" of bij "uitzonderlijk intensief belgedrag" 
van de cliënt. 
 
-  Het beding dat ertoe strekt de verkoper eenzijdig te doen beslissen wanneer een waarborg of 

voorschot zal gevraagd worden, alsmede de hoegrootheid van de garantie eenzijdig te doen 
vaststellen, is in strijd met artikel 32.5., tweede lid W.H.P.C. Dit is het geval wanneer verwezen 
wordt naar discretionair door de verkoper in te vullen criteria als "abnormaal hoog gebruik" en 
"uitzonderlijk intensief belgedrag". 

 
Er moet minstens verwezen worden naar objectieve criteria zoals bijvoorbeeld de vroegere 
facturering in het geval een waarborg of voorschot gevraagd wordt tijdens de duur van het 
abonnement, en er moet ook minstens een objectieve indicatie van de hoegrootheid gegeven 
worden met een maximumbedrag dat kan gevraagd worden als waarborg/voorschot. 
 

-  Teneinde een evenwicht in de rechten en plichten van beide partijen te bereiken, ligt er op de 
verkoper een actieve informatieverplichting over het normale gebruik dat de klant verwacht. De 
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consument zou eveneens in de mogelijkheid gesteld dienen te worden om de dienstverlener er 
vooraf over te informeren dat zich uitzonderlijke gevallen zullen voordoen teneinde te vermijden 
dat de operator hem een abnormaal gebruik zou verwijten. 

 
-  Wordt, tot zekerheid van nakoming van de betalingsverplichting van de klant een waarborg 

gevraagd, en wordt de gevraagde som slechts na de opzegging van het contract terugbetaald, 
zonder dat hierop ook maar enige rente verschuldigd is, dan is er een kennelijk onevenwicht 
tussen de rechten en de plichten van beide partijen (artikel 31, § 1). 

 
 
c. Exoneratiebedingen  
 
In de abonnementsvoorwaarden van de drie operatoren blijkt soms een onevenwicht te bestaan tussen 
enerzijds de bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid van de dienstverlener te beperken of uit 
te sluiten, en anderzijds de bedingen die tot doel hebben de klant zelfs voor een lichte fout, en alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit, aansprakelijk te stellen. Wat de 
laatstgenoemde categorie betreft, wordt er verwezen naar het tweede deel. 
 
Wat de bedingen betreft die ertoe strekken de aansprakelijkheid van de dienstverlener te beperken of 
uit te sluiten, dient vooral het volgende te worden opgemerkt: 
 
* De bedingen dienen duidelijker te worden geformuleerd, en het onderscheid tussen storingen 

of kwaliteitsgebreken door externe factoren of ingevolge handelingen van de klanten, 
waarvoor de dienstverlener in principe niet aansprakelijk is, en genotsstoornis ingevolge de 
eigen daad van de dienstverlener (onderhoud, verbetering, uitbreiding van het netwerk) 
waarvoor de dienstverlener in in principe wel aansprakelijk is, dient duidelijk naar voor te 
komen. Er dient ook een duidelijk onderscheid te worden gemaakt naargelang het gaat om een 
exoneratie van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, en de door de rechtspraak 
ontwikkelde criteria inzake samenloop van contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid dienen te worden geëerbiedigd. 

 
* Wat de exoneratieclausules voor de eigen daad van de dienstverlener betreft, brengt de 

Commissie het volgende advies uit. Gelet op het feit dat de verbintenis van de dienstverlener 
tot het waarborgen van een goede toegang tot het netwerk een middelenverbintenis is, kan de 
dienstverlener haar aansprakelijkheid beperken voor genotsstoornis (onderhoud, verbetering, 
uitbreiding van het netwerk), maar dient zij daar uitdrukkelijk bij te bepalen dat ze alles in het 
werk zal stellen om deze storingen zoveel mogelijk te beperken. De bedingen zoals die aan de 
Commissie voorgelegd werden, bevatten geen dergelijke positieve verbintenis in hoofde van 
de dienstverlener en zijn dan ook in strijd met de artikelen 32.11. en 32.27. W.H.P.C. 

 
 
d. Verlies of diefstal van de SIM-kaart  
  
Teneinde het evenwicht tussen de rechten en de plichten van beide partijen te waarborgen, is de 
Commissie van oordeel dat tegenover de contractuele verplichting van de klant om na de aangifte van 
het verlies of diefstal van de SIM-kaart te blijven instaan voor elke andere betaling dan deze 
betreffende het eigenlijke gebruik van de SIM-kaart -in essentie dus zijn verplichting tot het verder 
betalen van de abonnementsbijdragen of beltegoeden- er een positieve verbintenis in hoofde van de 
dienstverlener tot heraansluiting binnen een bepaalde termijn vastgelegd dient te worden. Het niet 
voorhanden zijn van een dergelijke positieve verbintenis zou erop  neerkomen dat de dienstverlener 
zich het recht zou toeëigenen om eenzijdig te bepalen welke prestaties zij levert, en binnen welke 
termijn, wat in strijd zou zijn met de artikelen 32.3. en 32.4. W.H.P.C. 
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e. bedingen die een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling opleggen, zelfs in geval van 
geschil of van betwisting van het gefactureerde bedrag  

 
De Commissie is van oordeel dat de bedingen die ertoe strekken de klant een onvoorwaardelijke 
verplichting om te betalen op te leggen, zelfs in geval van geschil of van (gehele of gedeeltelijke) 
betwisting van het gefactureerde bedrag, in strijd zijn met de artikelen 32.5. en 32.8 W.H.P.C.. 
 
De Commissie beveelt daarom aan om aan de bedingen die een onvoorwaardelijke 
betalingsverplichting binnen de betalingstermijn opleggen, toe te voegen dat deze verplichting niet 
geldt in geval van een gegronde betwisting. 
 
De Commissie merkt hierbij op dat de omstandigheid dat de dienstverlener een betwisting als niet-
legitiem zou beoordelen, terwijl zij dat wel is, als een misbruik van recht zou kunnen worden 
beschouwd, dat door de rechter a posteriori zou kunnen gesanctioneerd worden. 
 
 
f. Schorsing en opzegging van de prestaties wegens vermoedens van niet-betaling of van fraude  
 
In de drie onderzochte abonnementsvoorwaarden komen bedingen voor die de dienstverlener het recht 
verlenen om zonder ingebrekestelling haar dienstprestatie te schorsen en de overeenkomst op te 
zeggen bij, onder meer, een vermoedelijke wanbetaling of fraude. 
 
*  De Commissie is van oordeel dat een ingebrekestelling per aangetekende brief vereist is telkens 
wanneer de dienstverlener eenzijdig tot beperkende maatregelen wenst over te gaan, zelfs al werd er al 
een ingebrekestelling naar de klant gestuurd wegens niet-naleving van zijn verbintenissen. 
 
* De begrippen "vermoeden van niet-betaling of fraude" geven de verkoper een discretionaire 
bevoegdheid  tot het  interpreteren van een beding in de overeenkomst, wat in strijd is met artikel 
32.5., tweede deel, W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt de terminologie "ernstige aanwijzingen van niet-betaling of van fraude voor", 
waardoor de verkoper verplicht wordt aan te tonen op basis van welke concrete elementen hij zich 
beroept op tot schorsing of opzegging over te gaan. 
 
* Bedingen die de consument het recht tot vergoeding van de opgelopen schade in geval van een 
onterechte of ongegronde schorsing ontzeggen zijn in strijd met artikel 32.27. W.H.P.C. 
 
 
g. Opzegbedingen 
 
De abonnementsvoorwaarden van de drie operatoren bevatten bedingen die de klant die een 
overeenkomst van bepaalde duur opzegt, een schadevergoeding opleggen gelijk aan alle nog te 
vervallen vaste bijdragen (voornamelijk abonnementsgelden of minimum belwaarden). 
 
De Commissie is van oordeel dat het beding dat ertoe strekt om bij overeenkomsten van bepaalde duur 
van de klant een forfaitaire en onverminderbare vergoeding te vragen, gelijk aan het totaal van de nog 
te vervallen vaste bijdragen tot het einde van de duur van het contract, als werd de uitvoering ervan 
normaal voortgezet tot de vervaldatum, een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van 
beide partijen kan scheppen (artikel 31 § 1 W.H.P.C.), in de mate het voordeel dat de verkoper bekomt 
ten gevolge van de vroegtijdige opzeg van de klant, kennelijk niet in verhouding staat tot de schade die 
de verkoper kan lijden door de vroegtijdige opzeg.  
 
 
h. strafbedingen  
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1. wederkerigheid en gelijkwaardigheid van strafbedingen: artikel 32.15. W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt vast dat tegenover de bedingen die verwijlintresten en een forfaitaire vergoeding 
of administratiekosten opleggen in geval van laattijdige betaling, geen bedingen staan die voorzien in 
een vergoeding voor de consument voor het geval de dienstverlener niet voldoet aan haar 
hoofdverbintenis, namelijk de middelenverbintenis die erin bestaat een goede toegang tot het netwerk 
te waarborgen. Deze bedingen zijn dus in strijd met artikel 32.15. W.H.P.C. 
 
De Commissie brengt vervolgens in herinnering dat wat de door artikel 32.15. vereiste wederkerigheid 
betreft, deze zo dient te worden begrepen, dat aan elk strafbeding dat een tekortkoming van de 
consument beteugelt ook een strafbeding moet beantwoorden voor een vergelijkbare tekortkoming van 
de verkoper, zonder dat deze bedingen daarom dezelfde bedragen moeten bepalen. 
 
2. hoegrootheid van strafbedingen 
 
De Commissie verwijst in dit verband naar haar aanbeveling van 21 oktober 1997 betreffende de 
strafbedingen, in het bijzonder punt 9 van de overwegingen en aanbeveling nr. 7°, voor wat de criteria 
van artikel 32.21. W.H.P.C. betreft. 
 
Zij merkt bovendien op dat aanmaningskosten normaal gezien worden geacht deel uit te maken van 
het forfaitaire schadevergoedingsbedrag, en dus niet nog eens afzonderlijk kunnen worden 
aangerekend. 
 
 
i. bedingen inzake de overdracht van de overeenkomst  
 
1. Het voorzien in een overdracht, door de verkoper, van de rechten en verplichtingen voortvloeiend 
uit de overeenkomst, zonder dat gewaarborgd wordt dat de garanties voor de consument er niet door 
verminderd worden, is strijdig met artikel 32.28 W.H.P.C. 
 
2. De Commissie is ten tweede van oordeel dat, doordat een overdracht van de overeenkomst 
verbintenissenrechtelijk een wederzijdse overdracht van rechten en plichten impliceert en hierdoor 
sowieso de instemming van de consument vereist is, in een autonoom recht voor de klant zou moeten 
voorzien worden om zonder kosten noch schadevergoeding een einde te stellen aan de overeenkomst. 
 
j. Bevoegdheidsbedingen  
 
De Commissie merkt op dat bedingen die systematisch een welbepaalde rechtbank bevoegd verklaren, 
zonder rekening te houden met de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of uitgevoerd als een 
keuze van woonplaats kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
Deze bedingen kunnen soms als strijdig met artikel 32.20. W.H.P.C. bevonden worden, doordat zij 
met geen enkel aansluitingscriterium voorzien in artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
wetboek in verband kunnen worden gebracht. 
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Deel II. Aanbevelingen ten aanzien van de abonnementsvoorwaarden van de drie 
operatoren afzonderlijk 
 
 
A. Aanbevelingen ten aanzien van de abonnementsvoorwaarden van A 
 
 
Artikel 2.6. Wijziging en schorsing van de prestaties 
 
1. De voornaamste kritiek van de Commissie op dit artikel betrof de afwezigheid van een autonoom 
opzegrecht, naast een duidelijke informatieverplichting, als tegemoetkoming van het recht van de klant 
om tegen een eenzijdige wijziging van de kenmerken van de prestatie op te komen. Het huidige artikel 
2.6. is in strijd met de artikelen 32.3. en 32.9. W.H.P.C. 
 
- bij abonnementscontracten voor een bepaalde duur kon de consument, bij een tijdelijke wijziging 

of vervanging van de terminal bijgevolg niet opzeggen, tenzij hij de annulatievergoeding bepaald in 
artikel 10.2., laatste lid, zou betalen. 

 
- bij blijvende beperking of schorsing van de aangeboden dienst werd, naast de 

informatieverplichting, verwezen naar de mogelijkheid het contract op te zeggen volgens de 
modaliteiten bepaald voor het opzeggen van contracten van onbepaalde duur (artikel 10.2., § 2).  

 
Dit impliceert een oneigenlijk gebruik van het opzegrecht, en kan niet gebruikt worden als 
tegemoetkoming van het recht van de klant om tegen een eenzijdige wijziging van de kenmerken 
van de prestatie op te komen. 
 

A heeft hieraan gevolg gegeven en stelt voor te voorzien in een autonoom opzegrecht van de klant 
tegen iedere, tijdelijke of blijvende, wijziging of vervanging van de kenmerken van de prestaties door 
A te voorzien. 
 
 
2. Een tweede punt van kritiek van de Commissie betreft artikel 2.6., tweede lid, luidend als volgt: "De 
klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als gevolg van deze vervanging of deze 
wijziging.". In haar huidige redactie wordt deze clausule strijdig bevonden met artikel 32.9. W.H.P.C. 
 
Hoewel de Commissie van oordeel is dat een duidelijke informatieverplichting en een 
opzegmogelijkheid voor de cliënt in de regel in voldoende mate zijn rechten waarborgen, is ze van 
oordeel dat A zich niet op een algemene wijze kan exonereren voor haar eventuele contractuele 
aansprakelijkheid waarbij de belangen van de klant desgevallend miskend zouden worden. 
 
De Commissie beveelt dan ook de weglating van deze zin aan. 
 
Artikel 4.3. Gesprekskosten 
 
In dit artikel behoudt A zich het recht voor om "wanneer het aantal verbruikte eenheden abnormaal 
hoog lijkt voor A", de betaling van een voorschot van de klant te eisen (dat in mindering wordt 
gebracht van het bedrag van de volgende factuur) en/of de toegang tot de diensten van A geheel of  
gedeeltelijk (bijvoorbeeld een internationale beperking) op te schorten of te beperken. 
 
a. De Commissie is van oordeel dat dit beding ertoe strekt aan A het exclusieve recht toe te kennen om 
op basis van een subjectief criterium (abnormaal gebruik) beperkende maatregelen te nemen ten 
aanzien van de klant (vragen van een voorschot/schorsing of beperking toegang). Een dergelijk beding 
is in strijd met artikel 32.5., tweede lid, W.H.P.C. 
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In elk geval dient het nemen van beperkende maatregelen te kunnen verantwoord worden op basis van 
objectieve parameters, en bestaat er voor de verkoper een actieve informatieverplichting over het 
normale gebruik dat de klant verwacht. De consument zou eveneens in de mogelijkheid gesteld 
moeten worden om A er vooraf over te informeren dat zich abnormale gevallen zullen voordoen. 
 
b. de Commissie is vervolgens van oordeel dat uitdrukkelijk dient bepaald te worden dat de klant recht 
heeft op een schadevergoeding bij een onterechte schorsing of beperking door A. Dit volgt uit de 
artikelen 32.11. en 32.27. W.H.P.C. 
 
Artikel 7.3.(onder 7. Aansprakelijkheid van A) 
 
a. Het begrip "derde" was niet duidelijk, aldus de Commissie. Indien hieronder ook een 
onderaannemer zou worden begrepen, dan zou deze clausule in strijd zijn met artikel 32.11. en 32.27 
W.H.P.C. 
 
A stelde dan voor deze clausule als volgt te wijzigen: "A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die voortvloeit uit de tussenkomst van een derde niet handelend in haar naam en voor haar 
rekening." 
 
Deze formulering, zo oordeelt de Commissie, viseert enkel de lasthebbers maar niet de 
uitvoeringsagenten. 
 
b. Een aanpassing dringt zich ook op ingevolge de door de rechtspraak ontwikkelde criteria inzake 
samenloop tussen contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid. De invoeging van de term 
"uitsluitend" biedt hier soelaas. 
 
De Commissie beveelt bijgevolg de volgende wijzigingen aan:  
 
"A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uitsluitend voortvloeit uit de tussenkomst 
van een derde niet handelend in haar naam en voor haar rekening, of die niet optreedt ter uitvoering 
van de verbintenissen van A." 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid van de klant 
 
8.1. 
 
De Commissie was van oordeel dat de tweede zin van dit artikel, waar bepaald wordt dat een lichte 
fout van de klant volstaat om hem verantwoordelijk te stellen, kan leiden tot een kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen in de zin van artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
A ging ermee akkoord deze zin te schrappen. 
 
8.2. 
 
De Commissie was van oordeel dat tegenover de verplichting van de klant om na de aangifte van het 
verlies of diefstal van de SIM-kaart te blijven instaan voor elke andere betaling dan deze betreffende 
het eigenlijke gebruik van de SIM-kaart, in essentie dus zijn verplichting tot het verder betalen van de 
abonnementsbijdragen, er een positieve verbintenis in hoofde van A diende vastgelegd te worden tot 
heraansluiting binnen een bepaalde termijn. Het niet voorhanden zijn van een dergelijke positieve 
verbintenis zou erop neerkomen dat A zich het recht zou toeëigenen om eenzijdig te bepalen welke 
prestaties zij levert, en binnen welke termijn, wat in strijd zou zijn met de artikelen 32.3. en 32.4. 
W.H.P.C. 
 
Rekening houdende met de Franstalige algemene voorwaarden, waar bepaald wordt dat de lijn 
opnieuw in dienst gesteld wordt "dès réception de la demande écrite du client", en waar dus wél een 
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positieve verbintenis tot heraansluiting geldt, beveelt de Commissie aan in de laatste zin van artikel 
8.2., tweede lid, toe te voegen: "De lijn wordt opnieuw in dienst gesteld  onmiddellijk  na ontvangst van 
het schriftelijk verzoek hiertoe van de klant."  
 
De Commissie blijft bovendien de mening toegedaan dat uit de redactie van deze bepaling vooral de 
gehoudenheid van de klant tot het blijven betalen van de abonnementsgelden naar voor komt, en dat er 
te weinig nadruk gelegd wordt op de gehoudenheid van A tot heraansluiting . 
 
Artikel 9: Overdracht van de overeenkomst 
  
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen oordeelt dat artikel 9, tweede lid, in haar huidige 
redactie in strijd is met artikel 32.28. W.H.P.C. 
 
A stelde daarop voor aan artikel 9, tweede lid, toe te voegen: "voor zover hierdoor de garanties voor de 
consument niet verminderd worden." 
 
De Commissie gaat akkoord met dit voorstel. 
 
De Commissie is ten tweede van oordeel dat, doordat een overdracht van de overeenkomst 
verbintenissenrechtelijk een wederzijdse overdracht van rechten en plichten impliceert en hierdoor 
sowieso de instemming van de consument vereist is, in een autonoom recht voor de klant zou moeten 
voorzien worden om zonder kosten noch schadevergoeding een einde te stellen aan de overeenkomst. 
 
Artikel 10: Schorsing en opzegging 
 
1. Door A 
 
De Commissie is van oordeel dat dit artikel een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel 31, § 1, 
W.H.P.C., in het leven roept tussen de rechten en plichten van beide partijen. Dit blijkt uit een 
afweging van de respectieve rechten en verplichtingen van de verkoper vs. de klant, en in het 
bijzonder uit de volgende elementen. 
 
• A eigent zich het recht toe om zonder ingebrekestelling tot (gedeeltelijke) schorsing van de 

aangeboden dienst over te gaan, wanneer de klant zijn verbintenissen niet naleeft, of aan A 
foutieve of onvolledige informatie verschafte. 

 
De Commissie is van oordeel dat een ingebrekestelling per aangetekende brief vereist is telkens 
wanneer de dienstverlener eenzijdig tot beperkende maatregelen wenst over te gaan, onafgezien 
van het feit of er al een ingebrekestelling naar de klant gestuurd zou geweest zijn wegens niet-
naleving van haar verbintenissen. 
 

• De Commissie beveelt vervolgens aan om artikel 10.1., tweede lid, eerste zin, te schrappen ("De 
schorsing heeft plaats zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.")  

 
Indien A onterecht, of zonder gegronde reden tot een schorsing van haar diensten overgaat, kan de 
klant het recht niet ontnomen worden tot vergoeding van de hierdoor geleden schade. De bepaling 
zoals die nu voorligt is in strijd met artikel 32.27. W.H.P.C. 
 

• Eén van de redenen op basis waarvan A kan overgaan tot schorsing is onder meer de 
vermoedelijke wanbetaling of fraude vanwege de klant (artikel 1.3., derde streepje). 

 
De Commissie is van oordeel dat de verkoper, die kan weigeren een overeenkomst aan te gaan op 
basis van een vermoeden van kennelijke insolvabiliteit, op zijn beslissing niet eenzijdig op kan 
terugkomen eens het contract gesloten is. De Commissie merkt bovendien op dat de klant geen 
verweermiddelen heeft tegen een eenzijdige schorsing op basis van een vermoeden. Het zich 
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toeëigenen van een dergelijk discretionair beoordelingsrecht is bovendien in strijd met artikel 
32.5., tweede deel, W.H.P.C. 

  
 
2. door de klant 
 
De Commissie is van oordeel dat het beding dat ertoe strekt om bij overeenkomsten van bepaalde duur 
van de klant een forfaitaire en onverminderbare vergoeding te vragen, gelijk aan het totaal van de nog 
te vervallen abonnementsgelden tot het einde van de duur van het contract, als werd de uitvoering 
ervan normaal voortgezet tot de vervaldatum, een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten 
van beide partijen kan scheppen (artikel 31 § 1 W.H.P.C.), in de mate het voordeel dat de verkoper 
bekomt ten gevolge van de vroegtijdige opzeg van de klant, kennelijk niet in verhouding staat tot de 
schade die de verkoper kan lijden door de vroegtijdige opzeg.  
 
Artikel 11.2.: gerechtelijke bevoegdheid 
 
De Commissie merkt op dat bedingen die systematisch een welbepaalde rechtbank bevoegd verklaren, 
zonder rekening te houden met de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of uitgevoerd als een 
keuze van woonplaats kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
Deze bedingen kunnen soms als strijdig met artikel 32.20. W.H.P.C. bevonden worden, doordat zij 
met geen enkel aansluitingscriterium voorzien in artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
wetboek in verband kunnen worden gebracht. 
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B. Aanbevelingen ten aanzien van de abonnementsvoorwaarden van B  
 
Artikel 2.3.: V.Z.W. Preventel 
 
Er wordt verwezen naar de algemene opmerkingen inzake het statuut van Preventel. 
 
Wat de formulering "al dan niet vermoedelijke fraude of niet-betaling" betreft, stemt B ermee in de 
woorden "al dan niet vermoedelijke" weg te laten. 
 
De Commissie beveelt bovendien aan het begrip "niet-betaling" te vervangen door "niet-betwiste 
betaling." De sanctie ingevolge de opname in Preventel, die erin bestaat dat men bij geen enkele 
operator meer terecht kan, is disproportioneel indien het om een terechte niet-betaling gaat. Een 
beding dat hiertoe strekt is onrechtmatig in de zin van artikel 31, § 1 W.H.P.C. 
 
Artikel 2.4.: Waarborg en voorafbetalingen 
 
B behoudt zich het recht voor om omwille van bepaalde redenen de betaling van een borgsom of een 
voorschot op verbruik te eisen (2.4.1.). Het feit dat op de gevraagde sommen geen enkele rente wordt 
uitbetaald (2.4.3.), wordt door de Commissie strijdig bevonden met artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
Artikel 2.6.: Wijziging van de algemene abonnementsvoorwaarden en van de tariefplannen 
 
De clausule zoals die nu voorligt, is in strijd met de artikelen 32.3. (eenzijdige wijziging kenmerken) 
en 32.9. (wijziging voorwaarden) W.H.P.C. Enkel indien er voorzien wordt in een afdoende 
informatieverplichting vanwege de verkoper, en de klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te 
ontbinden ingevolge het recht dat de verkoper zich toeëigent om eenzijdig de algemene 
abonnementsvoorwaarden en de tariefplannen te wijzigen, is er een evenwicht tussen de rechten en de 
verplichtingen van de betrokken contractspartijen, oordeelt de Commissie. 
 
Bij een wijziging van de tariefplannen is er voorzien in een autonoom opzegrecht in hoofde van de 
klant (artikel 8.2.2.). Voor wat een wijziging van de algemene abonnementsvoorwaarden betreft geldt 
enkel een verwijzing naar het algemene opzegrecht van de klant, voorzien in artikel 8.2.1. 
 
De Commissie is van oordeel dat een dergelijke verwijzing een oneigenlijk gebruik van de 
annulatieclausule (artikel 8.2.1.) inhoudt, en besluit dat de consument zo niet voldoende schadeloos 
gesteld wordt voor het recht dat de verkoper zich toeëigent om eenzijdig de voorwaarden van de 
overeenkomst te wijzigen, vooral in geval van een wijziging van de abonnementsvoorwaarden tijdens 
een contract van bepaalde duur. 
 
Artikel 3.2.1. 
 
De Commissie was van oordeel dat de derde alinea, waar B zijn aansprakelijkheid uitsluit voor 
storingen veroorzaakt door werken van onderhoud, versterking, herinrichting of uitbreiding van de 
installaties van het netwerk, in strijd is met de artikelen 32.11. en 32.27. W.H.P.C. 
 
Gelet op het feit dat de verbintenis van B tot toegang van de klant tot het netwerk een 
middelenverbintenis is, stelde de Commissie voor dat artikel 3.2.1. zou aangepast worden, teneinde in 
een positieve verbintenis van B te voorzien waar zij er zich toe zou verbinden alles in het werk te 
stellen om deze storingen zoveel mogelijk te beperken. 
 
B gaat akkoord met het haar voorgelegde voorstel tot aanpassing. 
 
 
Artikel 3.3.1. (Wijziging van de prestaties) 
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De Commissie was van oordeel dat dit beding ertoe kon strekken aan B eenzijdig het recht toe te 
kennen de kenmerken van de dienstverlening te wijzigen op basis van een al te subjectief en rekbaar 
criterium, namelijk de "noodzakelijkheid voor de uitbating of de organisatie", zodat deze bepalingen 
volgens haar in strijd is met artikel 32.3. W.H.P.C. 
 
B verduidelijkte dat vooral de wijziging van de inhoud of de eigenschappen van de toegevoegde 
diensten (SMS, voice-mail) hier geviseerd werden, en betrekking heeft op de verplichting in hoofde 
van B om de nieuwe technologieën ter beschikking te stellen van haar leden (wat één van de 
verbintenissen van de operators uitmaakt ten opzichte van het BIPT, het Belgisch Instituut voor Post 
en Telecommunicatie). De Commissie is van mening dat het zich aanpassen aan de nieuwe 
technologieën reeds volgt uit de hoofdverbintenis van B tot het verzekeren van een goede toegang tot 
het netwerk, wat een middelenverbintenis is. 
 
Op aangeven van de Commissie ging B akkoord om dit artikel als volgt aan te vullen: 
 
"Indien de uitbating of de organisatie van de B-dienst dit noodzakelijk maakt, kan B de inhoud of de 
eigenschappen van haar prestatie wijzigen, evenwel zonder de wezenlijke kenmerken ervan te 
wijzigen." 
 
De Commissie gaat akkoord met deze wijziging. 
 
Artikel 3.4.6. 
 
Er wordt verwezen naar de algemene opmerking, en naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
 
 
Artikel 3.5.2. (onder "Verantwoordelijkheden van B") 
 
De dienst van B bestaat erin een goede toegang tot het netwerk te waarborgen, als dusdanig is zij niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten die door "Content providers" als bijvoorbeeld 
horoscoopdiensten, wekkerdiensten, roze lijnen, worden aangeboden.  
 
De Commissie wijst B niettemin op haar algemene plicht tot zorgvuldigheid. 
 
Artikel 6.1. 
 
De Commissie was van oordeel dat artikel 6.1. in strijd was met artikel 32.28. W.H.P.C., en stelde 
voor aan deze bepaling toe te voegen: "…zonder dat dit een vermindering van de garanties voor de 
consument tot gevolg kan hebben." De Commissie was ten tweede van oordeel dat, doordat een 
overdracht van de overeenkomst verbintenissenrechtelijk een wederzijdse overdracht van rechten en 
plichten impliceert en hierdoor sowieso de instemming van de consument vereist is, in een autonoom 
recht voor de klant zou moeten voorzien worden om zonder kosten noch schadevergoeding een einde 
te stellen aan de overeenkomst. 
 
De Commissie gaat akkoord met de toevoeging, door B, van de volgende zin in artikel 6.1.: "Deze 
overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de klant tot gevolg hebben." 
 
Wat de tweede opmerking betreft, gaat de Commissie eveneens akkoord met het voorstel  toevoeging 
van de volgende zin: "De klant kan het overgedragen abonnement zonder vergoeding beëindigen 
binnen 15 dagen vanaf de kennisgeving van de overdracht, via een aangetekend schrijven ter attentie 
van de overnemer." 
 
Artikel 7.1.1. (in relatie met artikel 8.1.1.) 
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De Commissie is van oordeel dat dit artikel een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel 31, § 1, 
W.H.P.C., in het leven roept tussen de rechten en plichten van beide partijen. Dit blijkt uit een 
afweging van de respectieve rechten en verplichtingen van de verkoper vs. de klant, en in het 
bijzonder uit de hiernavolgende overwegingen. 
 
B eigent zich hier het recht toe de toegang tot het netwerk eenzijdig op te schorten indien de klant het 
totaal of een gedeelte van het factuurbedrag niet betaalt, zonder ingebrekestelling noch 
schadevergoeding. 
 
De Commissie is van oordeel dat tegenover het recht dat B zich toeëigent om de toegang op te 
schorten, minstens het recht in hoofde van de consument moet gestipuleerd worden om het 
factuurbedrag om gegronde redenen te betwisten. 
 
B stelde dan voor om deze bepaling in die zin aan te passen dat vooraleer tot opschorting zou worden 
overgegaan, eerst een aanmaning gestuurd zou worden naar de klant, en de klant een termijn van 
vijftien dagen zou worden geboden om zich in regel te stellen. 
 
Doordat de klant nog altijd gehouden zou blijven tot het betalen van door B gefactureerde bedragen 
die ze om gegronde redenen kan betwisten, is er naar het oordeel van de Commissie nog altijd sprake 
van een kennelijk onevenwicht. 
 
Zij stelt dan ook de volgende toevoeging voor: 
 
"Ingeval van niet-betaling van het totaal of een gedeelte van een factuurbedrag op de vervaldag en 
indien de klant geen gevolg gegeven heeft aan een aanmaning van B waarin een regularisatietermijn 
van vijftien dagen werd gegeven kan B, behalve bij een gegronde betwisting door de klant, de B-
dienst aan de klant van rechtswege en zonder schadevergoeding onmiddellijk opschorten. …" 
 
De Commissie merkt hierbij op dat de omstandigheid dat B een betwisting als niet-legitiem zou 
beoordelen, terwijl zij dat wel is, als een misbruik van recht zou kunnen worden beschouwd, dat a 
posteriori  door de rechter kan worden gesanctioneerd. 
 
Artikel 7.1.4. 
 
De Commissie wees op een incoherentie tussen de Nederlandse en de Franse tekst (beëindiging één 
maand na opschorting (N) versus twee maand na opschorting (F)). Deze incoherentie wordt aangepast. 
 
Artikel 8.1.2. 
 
De Commissie had twee opmerkingen op deze bepaling: 
 
• Eerste opmerking was dat B diende te preciseren welke informatie bedoeld in dit artikel essentieel 

was. B zou dit bijvoorbeeld kunnen aanduiden in de formulieren waar de cliënt inlichtingen dient 
te verstrekken. 

 
• Tweede opmerking was dat het begrip "onvolledige informatie" diende weggelaten te worden. 
 
B heeft hiermee rekening gehouden in haar voorstel tot aanpassing, en de Commissie gaat akkoord 
met de haar voorgestelde tekst. 
 
Artikel 8.2.1., tweede lid 
 
De clausule waarbij de klant die een overeenkomst van bepaalde duur opzegt, naast een forfaitaire som 
gelijk aan de som van alle nog verschuldigde abonnementsbijdragen en de contractueel inbegrepen 
beltijd, ook nog administratiekosten (tot 5000 BEF), en alle eventueel nog verschuldigde 
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factuurbedragen verschuldigd is, wordt door de Commissie aangemerkt als onrechtmatig in de zin van 
artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
In de mate het voordeel dat de verkoper bekomt ten gevolge van de vroegtijdige opzeg van de klant, 
kennelijk niet in verhouding staat tot de schade die de verkoper kan lijden door de vroegtijdige opzeg, 
kan immers gesproken worden van een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de 
partijen. 
 
B stelde hierop de volgende aanpassing voor: 
 
"De klant is gerechtigd een einde te stellen aan de overeenkomst vóór de afloop van de minimumduur 
voorzien in artikel 2.5.3. of vóór de overeengekomen periode van 12, 15, of 24 maanden voorzover hij 
daarvoor aan B een schadevergoeding betaalt. Deze schadevergoeding zal gelijk zijn, per geactiveerde 
kaart, aan de helft van de nog te vervullen abonnementsbijdragen en de helft van de eventuele 
bijdragen voor de contractuele inbegrepen beltijd en dit tot het einde van de genoemde minimumduur 
of overeengekomen periode van 12, 15 of 24 maanden."  
 
Het aan de Commissie aldus voorgestelde beding lijkt haar niet onrechtmatig te zijn. 
 
Artikel 12.2. 
 
De Commissie merkt op dat bedingen die systematisch een welbepaalde rechtbank bevoegd verklaren, 
zonder rekening te houden met de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of uitgevoerd als een 
keuze van woonplaats kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
Deze bedingen kunnen soms als strijdig met artikel 32.20. W.H.P.C. bevonden worden, doordat zij 
met geen enkel aansluitingscriterium voorzien in artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
wetboek in verband kunnen worden gebracht. 
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C. Aanbevelingen ten opzichte van de abonnementsvoorwaarden van C 
 
Artikel 2.1.4. 
 
C behoudt zich het recht voor om zowel voor de aanvaarding van de abonnementsaanvraag als tijdens 
de duur van de overeenkomst de betaling van een waarborg of van een voorschot te eisen. Hierbij 
wordt geen maximumbedrag vermeld, en bovendien brengt deze waarborg geen intrest op, zodat de 
consument nog eens extra wordt benadeeld. 
 
Vooreerst oordeelt de Commissie dat dit beding ertoe strekt de verkoper eenzijdig het recht toe te 
kennen de hoegrootheid van de garantie vast te stellen, zonder enige verwijzing naar objectieve 
criteria, zoals bijvoorbeeld een vroegere facturering (als men een waarborg tijdens de duur van de 
overeenkomst zou vragen). Een dergelijk eenzijdig interpretatierecht is strijdig met artikel 32.5., 
tweede zinsdeel W.H.P.C. Er zou minstens een maximumbedrag van de waarborg dienen te worden 
aangegeven. 
 
De Commissie is vervolgens van oordeel dat het feit dat de waarborg geen interest opbrengt, een 
kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen schept (artikel 31, § 1, 
W.H.P.C.), ermee rekening houdend dat bij laattijdige betaling door de klant, deze laatste een interest 
gelijk aan anderhalf maal de wettelijke intrest verschuldigd is, zodat hier een gebrek aan 
wederkerigheid bestaat. 
 
Tenslotte wijst de Commissie nog op het onevenwicht dat ontstaat uit de samenlezing van artikel 
2.1.4. met artikel 9.2.1. Vraagt men de klant tijdens de duur van de overeenkomst om een waarborg, 
en weigert hij deze te betalen, dan kan C de overeenkomst schorsen, waardoor de consument dus tot de 
abonnementsbijdragen gehouden blijft, terwijl C geen enkele prestatie dient te leveren. 
 
Artikel 2.4. Weigering van toegang tot de C Diensten 
 
Eén van de redenen tot weigering van toegang betreft het vermoeden van niet-betaling. 
 
De Commissie is van oordeel dat het criterium "vermoeden van niet-betaling" discretionair en 
subjectief is, en dus strijdig is met artikel 32.5. tweede zinsdeel W.H.P.C. C moet minstens op grond 
van objectieve criteria haar weigering van toegang kunnen verantwoorden, en daarom beveelt de 
Commissie de formulering "vermoeden van kennelijke insolvabiliteit" voor. 
 
C argumenteerde hierop dat de terminologie "vermoeden van niet-betaling" overgenomen werd van 
artikel 4, § 4 van het K.B. van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-
1800-mobilofonienetten (B.S. 5 december 1997). De Commissie merkt hierbij op dat deze regelgeving 
geen afbreuk kan doen aan de gelding van de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen vervat in de 
wet handelspraktijken. 
 
Artikel 3.2. 
 
De Commissie is van oordeel dat het juridisch correcter zou zijn de aankoop van een C Product te 
laten afhangen van de opschortende voorwaarde van het goedkeuren van de abonnementsaanvraag, 
vooral voor wat het ingaan van de verzakingstermijn van het C Product (artikel 6) betreft. 
 
Dit beding kan immers afbreuk doen aan de daadwerkelijke uitoefening van het verzakingsrecht op het 
C Product, doordat bij weigering van het verlenen van een abonnement door de verkoper, de klant 
mogelijkerwijze niet kan genieten van de volle termijn van 7 werkdagen voor het uitoefenen van het 
verzakingsrecht op het C Product. 
 
De Commissie is bijgevolg van oordeel dat dit beding strijdig kan bevonden worden met de artikelen 
31, § 1, en 32.1. W.H.P.C. 
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De Commissie wijst C nog op een onzorgvuldigheid in de Franse versie van dit artikel: "nonobstant 
les dispositions de l'article 6…" zou moeten zijn "…sans préjudice des…" 
 
Artikel 3.3. 
 
De verkoper kan zijn wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, zoals bepaald bij de 
artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, niet beperken of uitsluiten. 
 
Deze clausule is dan ook in strijd met de artikelen 32.11. en 32.12. W.H.P.C. 
 
Artikel 4.2. 
 
In functie van de akkoorden die C hiertoe sluit met andere operatoren (buitenlandse netwerken), 
behoudt C zich het recht voor de tarieven voor "roaming" en internationale oproepen aan te passen. 
 
De Commissie wijst C vooreerst op haar informatieverplichting, die kan variëren naargelang het 
medegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik, door de klant, van buitenlandse netwerken 
voor mobiele telefonie. 
 
De Commissie gaat ermee akkoord dat dit prijswijzigingsbeding er niet toe strekt de prijs te doen 
schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de verkoper (artikel 32.2. 
W.H.P.C.), en stelt vast dat voorzien werd in een opzegmogelijkheid in hoofde van de klant als 
tegemoetkoming van het recht dat C zich voorbehoudt om de tarieven aan te passen. 
 
Artikel 4.3.   
 
Geeft de klant zijn wil te kennen dat zijn telefoonnummer essentieel is voor hem (de mogelijkheid 
dient door de verkoper gegeven te worden om deze wil kenbaar te maken ten tijde van het sluiten van 
de abonnementsovereenkomst), dan is het beding waarbij C zich het recht voorbehoudt om eenzijdig, 
omwille van dienstredenen, zonder hierbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het nummer te 
wijzigen (mits verwittiging van de klant twee maanden op voorhand), in strijd met artikel 32.3. 
W.H.P.C. 
 
Dezelfde opmerkingen gelden voor wat de clausule in de laatste zin van het tweede lid betreft, waar C 
zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de periode te wijzigen waarna de klant zich, in het geval van 
voorafbetaalde belwaarde, niet meer kan beroepen op een nummer bij niet-gebruik van dat nummer 
(strijdig met artikel 32.3. W.H.P.C.). 
 
De Commissie is zich evenwel bewust van de sowieso bestaande noodzaak tot aanpassing van dit 
artikel ingevolge de wetgeving tot invoering van een verplichte nummeroverdraagbaarheid bij mobiele 
telefonie. 
 
Artikel 4.4.1. 
 
De Commissie is van oordeel dat de uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade die de klant kan 
lijden tengevolge van vooral de in b en c van dit artikel opgesomde redenen (storingen wegens 
onderhoud aan, verbetering of uitbreiding van het C netwerk, en wijzigingen van de C Diensten 
overeenkomstig artikel 10.1. (aanpassing kenmerken dienst voor de exploitatie of organisatie van C 
netwerk) in strijd is met de artikelen 32.11. en 32.27. W.H.P.C. 
 
Bovendien dient er in de redactie van dit artikel een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 
aansprakelijkheid voor eigen daad (onderhoud, verbetering, uitbreiding netwerk, wijzigingen aan C 
diensten), waarvoor C in principe aansprakelijk is, en de aansprakelijkheid voor externe factoren of 
ingevolge handelingen van de cliënt. 
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Gelet op het feit dat de verbintenis van C tot toegang van de klant tot het netwerk een 
middelenverbintenis is, stelt de Commissie voor dat dit artikel in die zin zou aangepast worden, dat er 
een positieve verbintenis van C bedongen zou worden, waar zij zich ertoe verbindt om alles in het 
werk te stellen teneinde de storingen zoveel mogelijk te beperken. 
 
 
Artikel 4.4.2. 
 
De Commissie merkt op dat het begrip "indirecte schade" niets toevoegt aan het begrip 
"gevolgschade". 
 
 
Artikel 5.4.3. 
 
Dit beding strekt ertoe de klant, na aangifte van verlies of diefstal, te verplichten de 
abonnementsgelden of minimum belwaarden te blijven betalen, terwijl daar geen positieve 
verplichting van C tegenover staat (heractivering binnen een bepaalde termijn).  
 
Dit beding wordt dan ook door de Commissie als strijdig bevonden met de artikelen 31, § 1 en 32.8. 
W.H.P.C. 
 
C merkt hierbij op dat deze clausule in de praktijk voor geen enkel probleem zorgt, en dat de nodige 
waarborgen tot heraansluiting geboden worden. Dit wordt echter niet vertaald in de algemene 
voorwaarden. Tegenover de verbintenis van de klant om de abonnementsgelden te blijven betalen, 
dient een verbintenis van C tot heraansluiting, na aanvraag, binnen een korte termijn, in de algemene 
voorwaarden te staan. 
 
Artikel 7.2.2. 
 
In dit artikel kent C zichzelf onder meer het recht toe om eenzijdig te beslissen tot het uitschrijven van 
tussentijdse facturen. 
 
De Commissie oordeelt dat het recht dat C zich hier voorbehoudt om eenzijdig de betaaldata te 
wijzigen en tussentijdse facturen uit te schrijven in strijd is met artikel 32.3. W.H.P.C. 
 
Artikel 7.2.5. 
 
1. De Commissie is van oordeel dat de gecumuleerde toepassing van verwijlsinteresten a rato van 1,5x 
de wettelijke intrestvoet, een forfaitair schadevergoedingsbedrag van 15% voor elke factuur die niet 
betaald werd op haar vervaldag (met een minimum van 2000 BEF) plus administratieve kosten van 
250 BEF per aanmaningsbrief in het geval van herhaaldelijke betaalachterstand tot 
schadevergoedingsbedragen kan leiden die duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de 
verkoper kan worden geleden. De Commissie oordeelt dus dat dit strafbeding in strijd is met artikel 
32.21. W.H.P.C. 
 
De Commissie merkt hierbij op dat de aanmaningskosten normaal gezien worden geacht deel uit te 
maken van het forfaitaire schadevergoedingsbedrag, en dus niet afzonderlijk kunnen worden 
aangerekend. 
 
2. De Commissie brengt vervolgens in herinnering dat wat de door artikel 32.15. W.H.P.C. vereiste 
wederkerigheid betreft, deze zo dient te worden begrepen, dat aan elk strafbeding dat een 
tekortkoming van de consument beteugelt ook een strafbeding moet beantwoorden voor een 
vergelijkbare tekortkoming van de verkoper, zonder dat deze bedingen daarom dezelfde bedragen 
moeten bepalen. 
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Artikel 7.2.5., tweede lid, dat bepaalt dat de klant een gelijkwaardige vergoeding kan vorderen indien 
C een aan de klant verschuldigd bedrag niet tijdig zou betaald hebben, voldoet niet aan deze 
wederkerigheidsverplichting. 
 
Teneinde aan de wederkerigheidsverplichting van artikel 32.15. te voldoen, is vereist dat tegenover het 
beding dat een schadevergoeding oplegt bij niet-betaling of laattijdige betaling door de klant, een 
beding dient te staan dat in een schadevergoeding voorziet bij het niet naleven of het laattijdig naleven 
van de hoofdverbintenis van C, namelijk de middelenverbintenis tot het verlenen van toegang tot de C 
Diensten. 
 
Artikel 7.2.6. 
 
De Commissie is van oordeel dat de onvoorwaardelijke verplichting van de klant om het gefactureerde 
bedrag, zelfs in geval van (gedeeltelijke of gehele) betwisting te betalen, in strijd is met de artikelen 
32.5. en 32.8. W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt dan ook de volgende toevoeging voor aan de tweede zin van artikel 7.2.6.: 
"…behalve bij een gegronde betwisting door de klant van het gefactureerde bedrag." 
 
De Commissie merkt hierbij op dat de omstandigheid dat C een betwisting als niet-legitiem zou 
beoordelen, terwijl zij dat wel is, als een misbruik van recht zou kunnen worden beschouwd, dat a 
posteriori  door de rechter kan worden gesanctioneerd. 
 
Artikel 8.1. 
 
1. Het voorzien in een overdracht, door de verkoper, van de rechten en verplichtingen voortvloeiend 
uit de overeenkomst, zonder dat gewaarborgd wordt dat de garanties voor de consument niet 
verminderd worden, is strijdig met artikel 32.28. W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt bijgevolg de volgende toevoeging voor: "Deze overdracht kan evenwel geen 
vermindering van de garanties van de klant tot gevolg hebben." 
 
2. De Commissie is ten tweede van oordeel dat, doordat een overdracht van de overeenkomst 
verbintenissenrechtelijk een wederzijdse overdracht van rechten en plichten impliceert en hierdoor 
sowieso de instemming van de consument vereist is, in een autonoom recht voor de klant zou moeten 
voorzien worden om zonder kosten noch schadevergoeding een einde te stellen aan de overeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 9.2.1. 
 
1. C eigent zich het recht toe om zonder verwittiging en met onmiddellijke ingang tot (gedeeltelijke) 
schorsing van de aangeboden dienst over te gaan in de in dit artikel opgesomde gevallen. 
 
De Commissie is van oordeel dat een ingebrekestelling per aangetekende brief vereist is telkens 
wanneer de dienstverlener eenzijdig tot beperkende maatregelen wenst over te gaan, onafgezien van 
het feit of er al een ingebrekestelling naar de klant gestuurd zou geweest zijn wegens niet-naleving van 
haar verbintenissen. 
  



 22 

2. De begrippen "vermoeden van niet-betaling of van fraude", zoals weergegeven in de punten b) en c) 
als grond tot schorsing geven de verkoper een discretionaire bevoegdheid, wat in strijd is met artikel 
32.5. W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt de terminologie "niet-betaling of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit" voor. 
De verkoper wordt dan verplicht aan te tonen op basis van welke concrete elementen hij zich beroept 
om tot schorsing over te gaan. 
 
3. In het tweede lid van dit artikel wordt bepaald dat de klant geen recht heeft op enige 
schadevergoeding vanwege C. 
 
Indien C onterecht, of zonder gegronde reden tot een schorsing van haar diensten overgaat, kan de 
klant het recht niet ontnomen worden tot vergoeding van de hierdoor geleden schade. De Commissie is 
van oordeel dat deze bepaling in strijd is met artikel 32.27. W.H.P.C., en beveelt dan ook de weglating 
van de eerste zin van het tweede lid aan. 
 
Artikel 9.2.2. 
 
Dit beding strekt er onder meer toe de klant het recht te ontzeggen op te komen tegen een gebrekkige 
nakoming vanwege C, terwijl hij tot zijn verbintenis tot het betalen van abonnementsgelden of 
minimum belwaarden zou gehouden blijven. 
 
De Commissie is van oordeel dat dit beding in strijd is met de artikelen 31, § 1 en 32.8. W.H.P.C. 
 
Artikel 9.3.2.3. 
 
De Commissie is van oordeel dat het beding dat ertoe strekt om bij overeenkomsten van bepaalde duur 
van de klant een forfaitaire en onverminderbare vergoeding te vragen, gelijk aan het totaal van de nog 
te vervallen abonnementsgelden tot het einde van de aanvankelijke duur van het contract, als werd de 
uitvoering ervan normaal voortgezet tot de vervaldatum, een kennelijk onevenwicht tussen de rechten 
en plichten van beide partijen kan scheppen (artikel 31 § 1 W.H.P.C.), in de mate het voordeel dat de 
verkoper bekomt ten gevolge van de vroegtijdige opzeg van de klant, kennelijk niet in verhouding 
staat tot de schade die de verkoper kan lijden door de vroegtijdige opzeg.  
 
Artikel 10.1. 
 
C behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken van de C Diensten tijdelijk dan wel 
permanent te wijzigen of te beperken indien de exploitatie of organisatie van de C Diensten dit 
vereisen. Deze bepaling is in strijd met artikel 32.3. W.H.P.C. 
 
Naast een duidelijke informatieverplichting in hoofde van C, dient C naar het oordeel van de 
Commissie te voorzien in een autonoom opzegrecht voor de klant ter waarborging van het recht van de 
klant om tegen een eenzijdige wijziging van de kenmerken van de prestatie op te komen. 
 
 
Artikel 11.3. 
 
De Commissie merkt op dat bedingen die systematisch een welbepaalde rechtbank bevoegd verklaren, 
zonder rekening te houden met de plaats waar de overeenkomst werd gesloten of uitgevoerd als een 
keuze van woonplaats kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
Deze bedingen kunnen soms als strijdig met artikel 32.20. W.H.P.C. bevonden worden, doordat zij 
met geen enkel aansluitingscriterium voorzien in artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk 
wetboek in verband kunnen worden gebracht. 
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De Commissie beveelt dan ook aan dit beding te herformuleren, rekening houdende met de criteria van 
artikel 32.20. W.H.P.C. 
 
    --------------------------------------- 
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Bijlage 1. Abonnementsvoorwaarden van A 
 

Algemene voorwaarden van de A+-dienst (gsm) 
 
 

ALGEMEENHEDEN 
 
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de A+-dienst met uitzondering van de 
eindapparatuur (terminal). Deze dienst wordt geleverd door A, overeenkomstig de wetten en besluiten die in dit 
verband van kracht zijn. 
 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 
 
Het contract: 
 
Het contract wordt opgemaakt in drie exemplaren. Het vermeldt tenminste: 
• de identificatie van de klant; 
• het nummer van de SIM-kaart; 
• de gegevens betreffende de facturering en de betaling; 
• de door de klant gekozen opties. 
 
De algemene voorwaarden: 
 
De algemene voorwaarden geven een opsomming van alle rechten en plichten van A en van zijn klanten in het 
kader van de verlening van de A+-dienst. 
 
De tarieflijst: 
 
De tarieflijst vermeldt alle prijzen van de prestaties van A. Er kunnen bijgewerkte uittreksels worden verkregen 
op eenvoudig verzoek gericht aan A. 
 
Het contract, de algemene voorwaarden en de tarieflijst vormen het geheel van de overeenkomst gesloten tussen 
de klant en A. 
 
Iedereen kan kennis nemen van de onderhavige algemene voorwaarden in de kantoren van A die voor het 
publiek toegankelijk zijn, in de telefoonwinkels van A en bij alle door A erkende zelfstandige handelsagenten. 
 
 

LEXICON 
 
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden dient men te verstaan onder: 
 
KLANT: 
een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of feitelijke vereniging, vermeld in het contract en houder van een SIM-
kaart die zijn abonnement op de A+-dienst vertegenwoordigt. 
 
A+: 
het gedeponeerde handelsmerk waaronder A de digitale en cellullaire GSM (900 + 1800) dienst (Global System 
for Mobile Communications) en bijkomende diensten uitbaat en verleent. De A+-dienst is contractueel 
onafhankelijk van de terminal die het mogelijk maakt om gesprekken tot stand te 
brengen en te ontvangen. De terminal functioneert met de SIM-kaart die aan de klant wordt afgegeven en 
geactiveerd door A. 
 
A+-NETWERK: 
 
de GSM-netwerken in dienst gesteld en geëxploiteerd door A. 
 
SIM-KAART: 
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de kaart die een microprocessor bevat, en die moet worden ingevoerd in een goedgekeurde terminal om toegang 
te kunnen krijgen tot de A+-dienst. Deze kaart maakt het mogelijk om de klant via het netwerk te identificeren, 
ongeacht de terminal die wordt gebruikt, teneinde gesprekken tot stand te brengen en te ontvangen, en 
vertegenwoordigt het abonnement op deze dienst. Zij blijft exclusief eigendom van A. 
 
 
ARTIKEL 1: PROCEDURE VAN AANSLUITING TOT DE A+-DIENST 
 
1.1 Aanvraag door de klant 
 
De klant dient zijn aanvraag tot aansluiting op de A+-dienst in bij een telefoonwinkel van A, bij een 
commercieel afgevaardigde van A of bij een door A erkende zelfstandige handelsagent. 
De onderhavige algemene voorwaarden worden hem op dat ogenblik overhandigd of meegedeeld. 
 
1.2 Identificatie van de klant 
 
Op eenvoudig verzoek van A moet de klant: 
 
• zich identificeren op basis van een geldige Belgische of Europese identiteitskaart of paspoort, met uitzondering 
van elk ander document, waarin begrepen een officieel document dat tijdelijk een verloren of gestolen 
identiteitskaart of paspoort vervangt; 
 
• het bewijs leveren dat hij in België een woonplaats of een vaste verblijfplaats heeft, indien de aanvraag tot 
aansluiting op de A+-dienst uitgaat van een natuurlijke persoon; 
 
• een exemplaar van de statuten voorleggen die werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, 
alsook van de eventueel aangebrachte wijzigingen, indien de aanvraag tot aansluiting op de A+-dienst uitgaat 
van een rechtspersoon; 
 
• de naam opgeven van een contactpersoon evenals het telefoonnummer in België (anders dan 
semafoonnummer),waar deze persoon door A kan bereikt worden. 
 
• bijkomende stukken overhandigen die A moeten toelaten zijn financiële draagkracht na te gaan; 
 
Elke persoon die zich aanbiedt als gevolmachtigde van een natuurlijk persoon of rechtspersoon of van een 
feitelijke vereniging en de aansluiting vraagt tot de A+-dienst, moet zich identificeren en zijn hoedanigheid van 
gevolmachtigde bewijzen. 
 
1.3 Redenen van weigering 
 
A kan de aanvraag tot aansluiting tot de A+-dienst of tot bepaalde bijkomende diensten of opties zoals de 
oproepdoorschakeling weigeren, of de betaling eisen van een voorschot op verbruik, om een van de volgende 
redenen: 
- de klant weigert zich te onderwerpen aan de voorwaarden bepaald in artikel 1.2;  
- de klant heeft de verplichtingen die voortvloeien uit een ander contract dat hij met A heeft gesloten, niet 
nageleefd; 
- ingeval van bewezen of vermoedelijke wanbetaling of fraude van de klant; 
 
1.4 Voorschot op verbruik/Betaling met kredietkaart 
 
A behoudt zich het recht voor om betaling van een voorschot op verbruik te vragen en dit zowel op het ogenblik 
van de aanvraag tot aansluiting, als tijdens de looptijd van het contract. Het maximumbedrag dat bij de aanvraag 
tot aansluiting kan worden gevraagd, beloopt 50.000 BEF. 
Indien het voorschot niet betaald werd op de vooropgestelde datum, zal de aanvraag tot aansluiting geweigerd 
worden of zal de dienst geschorst worden of het contract ontbonden worden zonder dat A tot enige 
schadevergoeding gehouden kan worden. 
Dit voorschot brengt geen intrest op en zal volledig gebruikt worden voor de betaling van de eerste factuur 
(facturen). 



 26 

Bij gebrek aan volledige terugbetaling van dit voorschot op de eerste zes facturen, heeft de klant het recht om A 
de betaling van het saldo te vragen. 
 
A behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de aanvraag tot aansluiting te vragen dat alle betalingen 
zouden gebeuren via een van de door A aanvaarde kredietkaarten indien: 
- de klant geen Belgische identiteitsdocumenten bezit, 
- de klant een buitenlandse woonplaats, verblijfplaats of factureringsadres opgeeft. 
 
1.5 Inwerkingtreding en duur van het contract 
 
Behoudens andersluidend beding bestaat het contract vanaf de wilsovereenstemming en treedt het in werking op 
datum van aansluiting op het A+netwerk door A. 
 
Behoudens uitdrukkelijke en geschreven vermelding van een bepaalde duur,wordt het contract voor een 
onbepaalde periode gesloten en kan het op elk ogenblik beëindigd worden, mits de inachtneming van de 
voorwaarden vermeld onder artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden. 
 
1.6 Wijzigingen van de voorwaarden van de overeenkomst 
 
A verbindt er zich toe om, via alle geschikte middelen, de klant in te lichten omtrent de wijzigingen van deze 
algemene voorwaarden. Behoudens eventuele afwijkingen verleend door het B.I.P.T (Be lgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie) aan A,wordt deze informatie ten minste 2 maanden vóór de 
inwerkingtreding van de wijziging verstrekt, indien het een wijziging van de algemene voorwaarden betreft en 
ten minste 15 kalenderdagen vooraf, indien het een tariefverhoging betreft. 
De klant die, naar aanleiding van een wijziging van de algemene voorwaarden of van de tarieven, de nieuwe 
voorwaarden niet aanvaardt, kan het contract onmiddellijk opzeggen met een per post aangetekende brief 
opges tuurd aan A ten laatste 8 dagen na de vermelde informatie. 
 
 
ARTIKEL 2: PRESTATIES EN VERPLICHTINGEN VAN A 
 
2.1 A+-dienst 
 
A heeft alleen een middelenverbintenis en is ertoe gehouden de middelen aan te wenden die noodzakelijk zijn 
voor de goede werking van de A+-dienst. Hij alleen bepaalt welke technische middelen noodzakelijk zijn om de 
toegang tot deze dienst onder de meest gunstige voorwaarden te realiseren. 
 
De mobilofonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt door middel van het verspreiden van 
radiosignalen. Aangezien deze signalen door een externe bron of door hindernissen inherent aan de gebouwen, 
de vegetatie of het reliëf kunnen worden verstoord, kan een perfecte transmissie niet overal en 
altijd worden gewaarborgd. De kwaliteit van de A+-dienst hangt ook af van de kwaliteit van de terminal die door 
de klant wordt gebruikt. 
 
Uiterlijk op het ogenblik van het afsluiten van het contract verschaft A de klant de zo compleet mogelijke 
informatie omtrent de mogelijkheden van de A+-dienst, de geldende tarieven, de beschikbare opties en het 
gebruik van de SIM -kaart. Bij de ondertekening van het contract ontvangt de klant een kaart met de gebieden die 
het netwerk in België bestrijkt. Deze kaart heeft slechts een indicatieve waarde wat de nauwkeurigheid van de 
erop aangegeven grenzen betreft. 
 
Indien de klant kiest voor de ‘A+World-optie’ en een van de onderstaande voorwaarden vervult, biedt de A+-
dienst de klant de mogelijkheid, om in bepaalde landen waarmee A speciale akkoorden heeft gesloten, de 
zogenaamde ‘roaming-akkoorden’, oproepen tot stand te brengen of te ontvangen, alsmede de mogelijkheid om 
internationaal te bellen vanuit België. 
 
A onderwerpt de toegang tot de ‘A+World-optie’ aan de voorafgaandelijke vervulling van een van de hierna 
beschreven voorwaarden: 
 
- Betaling van de facturen met een van de door A aanvaarde kredietkaarten: in dit geval stuurt de klant (of de 
houder van de kredietkaart indien dit niet dezelfde persoon is als de klant) die, bij het aanvragen van een A+-
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abonnement, heeft gekozen om met een kredietkaart te betalen, per fax, samen met de abonnementsaanvraag, een 
kopie van de voor- en keerzijde van de kredietkaart naar A. 
Indien de klant, de kaarthouder of de kredietinstelling beslist de betaling per kredietkaart te herroepen, blijft de 
‘A+World-optie’ voor de klant behouden in zoverre de eerste twee facturen per kredietkaart zijn betaald. In het 
tegenovergestelde geval moet de klant voldoen aan een van de andere voorwaarden die 
hem toegang tot deze dienst verlenen. 
Indien de klant bij het aanvragen van een A+-abonnement er niet voor heeft gekozen om per kredietkaart te 
betalen, kan hij gebruik maken van de 
A+World-optie’ in zoverre hijzelf (of de houder van de kaart indien dit niet dezelfde persoon is als de klant) een 
fax stuurt naar A (op het nummer 02 205 50 17), samen met een kopie van de voor- en keerzijde van de 
kredietkaart,waarin hij vermeldt: 
1) het nummer van de kredietkaart; 
2) de datum waarop de kredietkaart verstrijkt; 
3) het gsm-nummer; 
4) de verbintenis van de klant of de kaarthouder om ten minste de twee volgende facturen per kredietkaart te 
betalen; 
5) de handtekening van de klant of de titularis van de kredietkaart. 
 
- Betaling van een voorschot op verbruik van 7.500 BF op rekening 310-1297701-24 met vermelding van het 
gsm-nummer van de klant. 
- Betaling van de eerste twee facturen ten laatste op de vervaldag. 
- Betaling van een factuur via domiciliëring, op voorwaarde dat de domiciliëring daarna van kracht blijft. 
 
In een roaming-situatie is het mogelijk, naargelang het land, dat de SIM-kaart preferentieel geprogrammeerd 
wordt. Niettemin, blijft het voor de klant steeds mogelijk om met behulp van zijn toestel zelf manueel het 
netwerk te kiezen waarop hij zijn oproepen wenst te voeren en te ontvangen. 
 
De progra mmering van de SIM-kaart kan op elk moment door A worden gewijzigd. 
 
A stelt 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 een klantendienst ter beschikking van de klant die, in de mate van het 
mogelijke, aan de behoeften van de klant tegemoetkomt. Deze klantendienst behandelt de vragen en klachten van 
de klant die betrekking hebben op de eventuele slechte werking van de A+-dienst. De klant kan van deze dienst 
eveneens gebruik maken in geval van verlies, diefstal of defect van zijn SIM-kaart. 
De klant aanvaardt en geeft er de toestemming toe dat zijn oproepen van of naar de klantendienst van A worden 
meebeluisterd door andere werknemers of consultants van A die echter niet zelf deelnemen aan de gesprekken in 
kwestie en dit voor doeleinden van training en controle van het personeel van A. 
 
Aan elke SIM-kaart is een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code (persoonlijke 
deblokkeringssleutel) verbonden. Deze codes worden toegekend door A en worden aan de klant meegedeeld na 
ondertekening van het contract. Hun gebruiksaanwijzing is afhankelijk van de 
technologische evolutie en wordt uitgelegd in de handleiding van de terminal. 
 
De klant dient alle nodige voorzorgen te nemen om zijn PIN- en PUK-code alsook elke andere code die aan de 
klant werd toegekend om hem toegang te geven tot een dienst van A geheim te houden. Hij is verantwoordelijk 
voor elk kwaadwillig of onrechtmatig gebruik dat het resultaat is van een vrijwillige, toevallige of onverwachte 
overhandiging van voormelde codes of van de SIM-kaart. 
 
De klant is door A op de hoogte gebracht van eventuele risico’s verbonden aan het gebruik van een terminal, 
inzonderheid de gevaren die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de terminal tijdens het besturen van een 
voertuig. 
A kan derhalve niet aansprakelijk zijn voor de schade te wijten aan een ongeval veroorzaakt door het gebruik 
van de terminal tijdens het besturen van een voertuig. 
 
De klant is door A op de hoogte gebracht van eventuele storingen die de terminal kan hebben op bepaalde 
gevoelige uitrustingen, zoals medische apparatuur, vliegtuigen, ... Het is volstrekt noodzakelijk dat de 
aanwijzingen van de verantwoordelijkheden voor deze uitrustingen stipt worden opgevolgd. 
A kan derhalve niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade voortvloeiend uit de niet-naleving van deze 
aanwijzingen. 
 
2.2 Termijnen 
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A verbindt zich ertoe om, binnen een zo kort mogelijke termijn, de aansluitingen tot stand te brengen en de 
storingen waarvan hij op de hoogte is gebracht, op te heffen. 
 
2.3 Oproepnummer 
 
A dient één oproepnummer per aansluiting toe te kennen. De klant kan zich op geen enkel recht beroepen om 
een bepaald oproepnummer te verkrijgen of te behouden, behoudens akkoord tussen de partijen. 
 
Er kan een ander oproepnummer worden toegekend aan de klant die hiertoe een aanvraag indient. 
A onderzoekt die aanvraag rekening houdend met de technische mogelijkheden. 
A kan de kosten met betrekking tot de wijziging van het oproepnumer aan de klant factureren. 
 
Indien het oproepnummer van de klant om dienstredenen moet worden gewijzigd, wordt de klant ten minste 2 
maanden vooraf hiervan verwittigd. 
 
2.4 CLIP/CLIR 
 
CLIP: Presentatie van de identificatie van de oproeper. 
CLIR: Restrictie van de identificatie van de oproeper. 
 
Als de klant een abonnee van de A+-CLIP-functionaliteit of van een ander netwerk oproept, zal zijn nummer 
verschijnen op het scherm van het toestel van de opgeroepene, indien alle betrokken netwerkoperatoren het 
nummer doorsturen en het toestel van de opgeroepene de CLIP-functionaliteit ondersteunt. De klant kan zich 
verzetten tegen het verschijnen van zijn oproepnummer (CLIR) op het ogenblik van de ondertekening van het 
contract of daarna op elk ogenblik door contact op te nemen met de A+-klantendienst. 
 
De klant kan op elk moment gratis beslissen om over te schakelen van het “permanent verschijnen” van zijn 
oproepnummer naar het “permanent niet verschijnen” (CLIR) van zijn oproepnummer en omgekeerd.  
 
Bij doorschakeling of transfer, ziet de laatst opgeroepene (de persoon naar wie de oproep is doorgeschakeld) het 
nummer van de initiële oproeper. 
De klant (opgeroepene) kan het nummer van zijn oproeper zien (CLIP), indien de technische voorwaarden het 
toestaan, de oproeper die mogelijkheid niet beperkt heeft (CLIR) en de terminal van de klant die functionaliteit 
ondersteunt. 
Als de oproep van een ander netwerk komt, dan wordt het nummer van de oproeper slechts getoond in zoverre 
alle betrokken netwerkoperatoren toelaten dat het nummer doorgestuurd wordt. 
 
2.5 A+ Inter@ctive 
 
• Infoservice: deze dienst biedt de klant de mogelijkheid op 3 verschillende manieren informatie te krijgen: 
 
SMS PUSH: mogelijkheid voor de klant om, aan de hand van een internet-site waarvan A het adres meedeelt, in 
te tekenen op een of meer informatiediensten. Naargelang de gekozen diensten en vastgestelde voorwaarden 
ontvangt de klant sms -berichten  met de gevraagde informatie. De sms -berichten worden aan de klant 
gefactureerd door middel van een maandabonnement, per ontvangen bericht of op basis van een combinatie van 
beide. De prijs van elke dienst wordt gepubliceerd op voormelde internet-site. 
 
SMS PULL: mogelijkheid voor de klant om, in antwoord op een gecodeerd sms -bericht, informatie via sms -
bericht te ontvangen. De codes worden, naargelang de keuze van A, gepubliceerd in brochures, op de internet-
site van A of in de pers. De sms -berichten worden aan de klant gefactureerd per bericht dat hij ontvangt. De 
tarieven van de berichten in het kader van elke dienst worden op dezelfde plaats als de codes gepubliceerd. 
 
WAP (Wireless Application Protocol): Interactief Protocol dat de klant, door middel van een gsm-terminal 
(WAP of GPRS compliant), toegang biedt tot toepassingen van A of van andere leveranciers, beschikbaar op 
internet. De diensten kunnen gratis (bv. raadplegen van de prijslijst met betrekking tot de A+-dienst) of betalend 
(bv. financiële informatie) zijn, naargelang de inhoud. WAP-communicatie wordt ofwel gefactureerd per minuut 
tegen de prijs vermeld in de tarieflijst. 
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• Customer Self Service: dienst die de klant de mogelijkheid biedt om via de Internetsite, waarvan A het adres 
meedeelt of aan de hand van de GSM terminal (WAP compliant), bepaalde functies te wijzigen van de A+-
dienst, zoals het activeren/desactiveren van de voice mail, van CLIP/CLIR enz.; alsook om op dezelfde site 
bepaalde informatie te verkrijgen. 
 
A kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie waartoe de klant toegang 
heeft via de A+-diensten zoals Infoservice/Customer Self Service, de portaalsite en de website van A+, toegang 
tot internet enz., noch voor het gebruik dat de klant maakt van de diensten en van de informatie die hij verkrijgt 
via Infoservice/Customer Self Service. 
 
A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijd die nodig is om de gevraagde informatie aan de klant te 
bezorgen, noch voor de toegankelijkheid of het niet werken van de internet-site waarop de klant de informatie 
kan vinden en /of waarmee de Infoservice/Customer Self Service zijn verbonden. 
 
Behoudens uitdrukkelijke toestemming van A of een derde, aanbieder van diensten die toegankelijk zijn via A+ 
Inter@ctive, mag de klant de diensten toegankelijk via A+ Inter@ctive enkel gebruiken voor privé-doeleinden 
(dit betekent dat de klant dergelijke diensten niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden) en mag de klant 
noch gedeeltelijk, noch volledig kopieën nemen van de informatie aangeboden via de diensten die toegankelijk 
zijn via A+ Inter@ctive. 
 
A behoudt zich het recht te allen tijde bepaalde categorieën informatie af te schaffen, alsook nieuwe categorieën 
voor te stellen. 
 
Met betrekking tot de dienst SMS PUSH is de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij, naargelang zijn 
keuze, regelmatig sms’en kan ontvangen in verband met de gevraagde informatie. De klant aanvaardt de 
financiële gevolgen voor elk bericht dat hij ontvangt. 
 
2.6 Wijziging en schorsing van de prestaties 
 
Indien de exploitatie- of organisatievoorwaarden van de A+-dienst dit vereisen, kan A de technische kenmerken 
van zijn prestaties wijzigen. 
 
Behalve in geval van overmacht, informeert A de klant ten minste 12 maanden vooraf over elke verandering die 
aanleiding geeft tot het vervangen of wijzigen van de terminal. De klant kan geen aanspraak maken op enige 
schadevergoeding als gevolg van deze vervanging of deze wijziging. 
 
Indien, als gevolg van bepaalde exploitatievereisten, de aangeboden dienst blijvend moet worden beperkt of 
geschorst, verbindt A zich ertoe de betrokken klanten hiervan op de hoogte te brengen met alle geschikte 
middelen. In dit geval krijgen deze klanten de mogelijkheid het contract op te zeggen volgens de modaliteiten 
bepaald voor het opzeggen van een contract van onbepaalde duur (cf. artikel 10.2 § 2 van de onderhavige 
algemene voorwaarden). 
 
2.7 VZW PREVENTEL 
 
A is lid van de VZW Preventel. De VZW Preventel heeft als voorwerp het opstellen, beheren en bijhouden van 
een aan zijn leden gemeenschappelijk gegevensbestand (hierna genoemd "het bestand"). Het bestand heeft tot 
doel het voorkomen en het bestrijden van bewezen of vermoedelijke gevallen van fraude en van niet-betaling die 
betrekking hebben tot het leveren van telecommunicatiediensten in België door de leden van de VZW. 
 
A raadpleegt het bestand bij elke aanvraag tot onderschrijving van een abonnement vanwege een nieuwe klant, 
en weigert de onderschrijving tot een abonnement wanneer zij uitgaat van een persoon die in het bestand is 
opgenomen. 
 
2.8 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
De persoonsgegevens met betrekking tot de klant en de oproepgegevens en oproepnummers worden opgenomen 
in de bestanden van A en worden door A of derden die in zijn naam handelen verwerkt, met het oog op de 
uitvoering van de A+-overeenkomst, teneinde de facturen op te sturen, te innen en na te zien, voor beheer- en 
informatiedoeleinden in het kader van de contractuele betrekkingen met de klant, en teneinde informatie - of 
promotiecampagnes in verband met door A aangeboden producten en diensten te voeren. 
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Met betrekking tot informatie - of promotiecampagnes in verband met door A aangeboden producten en diensten 
kunnen klanten die niet door A wensen gecontacteerd te worden in het kader van rechtstreekse commerciële 
prospectie op elk moment, en door zich te richten tot A, vragen om gratis op de daartoe bestemde lijst te worden 
geplaatst. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking is A, met maatschappelijke zetel …  . 
 
Op gedateerde en ondertekende aanvraag, gericht aan A, kan de klant die zijn identiteit bewijst, van A de 
persoonsgegevens verkrijgen die op hem betrekking hebben, en deze kosteloos laten verbeteren wanneer ze 
onjuist zijn. 
 
A maakt aan de in artikel 2.6 vermelde VZW Preventel onder meer de persoonsgevens over die betrekking 
hebben tot klanten die hun verbintenissen jegens A niet naleven, opdat deze klanten zouden opgenomen worden 
in het bestand dat aan de leden van de VZW gemeenschappelijk is. 
 
De klanten worden op voorhand ingelicht over hun opname in het bestand: zij kunnen nadien bij de VZW 
Preventel kennis nemen van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. De VZW Preventel, met 
maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel,Winston Churchilllaan 96, is verantwoordelijk voor het bestand. 
 
Voor meer informatie kan de klant zich wenden tot het openbare register dat ter inzage ligt bij de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Behoudens formeel verzet van de klant is A of een derde die in haar naam handelt, gerechtigd om de 
verkeersgegevens en het oproepnummer van de klant te gebruiken met het oog op het voeren van informatie - of 
promotiecampagnes in verband met door A aangeboden producten en diensten. 
 
A zal aan de bevoegde autoriteiten de gegevens meedelen met betrekking tot de identificatie en de lokalisering 
van personen die de spoeddiensten oproepen, teneinde zijn medewerking te verlenen aan de diensten in kwestie 
en rekening houdend met zijn verplichting om bijstand te verlenen aan iedere persoon die zich in gevaar bevindt. 
 
2.9 Telefoongidsen 
 
De titularis van een gsm-nummer heeft recht op een gratis vermelding in de telefoongidsen. Als de klant over 
meerdere gsm-nummers beschikt op dezelfde klantenrekening, heeft hij bijgevolg recht op een gratis vermelding 
per gsm-nummer waarvan hij titularis is. De personen die met de titularis van een gsmnummer 
samenwonen, hebben recht, middels een geschreven toelating van deze laatste, op een gratis vermelding onder 
hun eigen naam en dit volgens de regels weergegeven in artikel 3. 
 
De keuze om al dan niet opgenomen te worden in de telefoongidsen wordt de klant voorgesteld bij de 
ondertekening van het contract. Als de keuze van de klant ontbreekt,worden de identificatiegegevens zoals 
weergegeven op het contract automatisch gepubliceerd in de telefoongidsen. 
 
Onder de telefoongidsen begrijpt men de volgende dragers: de universele gids (witte gids), de 
inlichtingendiensten van A en de gebeurlijke andere commerciële gidsen op papier, internet of cd-rom. De 
vermelding van de klant zal automatisch verschijnen in alle telefoongidsen. 
 
De volgende gegevens verschijnen gratis in de telefoongids: het gsm-nummer, de naam en voornaam of 
bedrijfsnaam en het adres van de gebruiker. Deze gegevens worden ingevoerd in het bestand «Gidsen» van A en 
worden automatisch weergegeven in de latere uitgaven van de universele gids behoudens schriftelijk 
tegenbericht van de klant voor de eerste januari van het jaar van de corresponderende uitgave. De specifieke 
inschrijvingsvoorwaarden voor telefoongidsen staan vermeld in een afzonderlijk document beschikbaar op 
eenvoudige aanvraag. 
 
Voor zover A ervan wordt ingelicht, zal elke wijziging van de gegevens van de klant zo snel mogelijk worden 
ingepast in de gegevensbank doorgegeven aan de uitgevers van telefoongidsen alsook de inlichtingendiensten 
van A. 
De verdeling van de gidsen valt buiten het bevoegdheidsgebied van A. 
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Behoudens formeel verzet van de klant is A gerechtigd om de gegevens van de klant,waarvan sprake in dit 
artikel, te commercialiseren. 
 
ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 
 
3.1 De klant alleen is aansprakelijk tegenover A voor het gebruik van zijn aansluiting. 
De klant dient gebruik te maken van de A+-dienst als een goede huisvader en moet hierbij de voorgeschreven 
bepalingen van de overeenkomst naleven. 
 
3.2 De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen. Elke andere 
persoon dan de klant die een betaling uitvoert, verwerft uit dien hoofde geen enkel recht ten opzichte van A. 
 
De klant die zijn SIM-kaart overdraagt, verliest, kopieert, uitleent of zich laat bestelen of zijn PIN- en/of PUK-
code alsook elke code toegekend aan de klant voor toegang tot een dienst aangeboden door A meedeelt blijft 
overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden verantwoordelijk 
voor de betaling van de bedragen die hij aan A verschuldigd is en voor het gebruik van de aansluiting. 
 
3.3 A dient onmiddellijk schriftelijk ingelicht te worden van elke wijziging van de naam of het adres van de 
klant, de maatschappelijke zetel, de benaming of de rechtsvorm van de rechtspersoon. 
 
3.4 Alleen goedgekeurde terminals in uitstekende staat mogen op het netwerk worden aangesloten. De klant 
verbindt er zich toe deze bepaling te respecteren bij elk gebruik van een terminal aangesloten op het netwerk. A 
behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen ter beveiliging 
van zijn netwerk, indien blijkt dat de door de klant gebruikte terminal van twijfelachtige oorsprong is. 
 
3.5 A kan van de klant eisen dat deze zijn terminal ter controle aanbiedt bij de hiervoor aangestelde diensten van 
A, alvorens over te gaan tot de indienststelling van zijn aansluiting op het netwerk. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een terminal de goede werking van het netwerk verstoort, dient de klant, op verzoek 
van A, zijn volledige uitrusting ter controle aan te bieden en kan A de A+-dienst voor deze klant schorsen. 
Indien, na onderzoek uitgevoerd door A, blijkt dat de klachten van een klant met betrekking tot de werking van 
de dienst niet te wijten zijn aan de infrastructuur, kan de klant verplicht worden zijn terminal ter controle aan te 
bieden. 
 
3.6 Het is de klant verboden voor de A+-dienst gebruik te maken van een terminal waarop, op welke manier ook, 
een willekeurige uitrusting is aangesloten die storingen kan veroorzaken. 
 
3.7 Elke poging vanwege de klant tot het kopiëren van de technische identificatiegegevens van de SIM-kaart en 
meer algemeen elk onrechtmatig of frauduleus gebruik is verboden. 
 
3.8 De klant verbindt zich ertoe de netwerken en eender welke dienst aangeboden door A+ niet te gebruiken in 
overtreding met de openbare orde en de goede zeden. 
 
3.9 De klant verbindt zich ertoe om in het kader van de A+-dienst de toepasselijke wetten alsook de intellectuele 
en andere rechten van derden te respecteren. 
 
3.10 Alle kosten die A dient te dragen en alle betalingen gedaan door A (bijvoorbeeld schadevergoedingen aan 
derden, reparatiekosten, enz.) als gevolg van een inbreuk door de klant op het artikel 3, zijn ten laste van de 
klant, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van A. 
 
 
ARTIKEL 4: TARIEFSTRUCTUUR 
 
De tariefstructuur omvat de aansluitingskosten voor de A+-dienst, het abonnementsgeld en de prijs van de 
gesprekken. 
 
4.1. Aansluitingskosten voor de A+-dienst 
 
Het onderschrijven van een abonnement op de A+-dienst geeft vanaf de indienststelling, aanleiding tot de 
betaling van aansluitingskosten. 
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Deze dekken de kosten van toegang tot de A+-dienst en omvatten de dossierkosten en de kosten inherent aan de 
handelingen die nodig zijn voor de terbeschikkingstelling en de indienststelling van een oproepnummer en de 
kiosten voor de afgifte van de SIM-kaart. 
 
Vóór de indienststelling van een aansluiting, kan A de betaling van een voorschot eisen dat de aansluitingskosten 
op de A+-dienst dekt. 
 
4.2. Abonnementsgeld of forfaitair bedrag 
 
De terbeschikkingstelling van een aansluiting op de A+-dienst geeft aanleiding tot de betaling hetzij van een 
abonnementsgeld hetzij van een forfaitair bedrag, naargelang van het gekozen tariefplan. In het eerste geval geeft 
het abonnementsgeld recht op de basisdienst. In het tweede geval geeft het forfaitair bedrag recht op de 
basisdienst alsook op een bepaald aantal gesprekseenheden, dit uitsluitend voor nationaal verkeer. De door de 
klant gevraagde opties geven aanleiding tot de betaling van bijkomende abonnementsgelden. Het 
abonnementsgeld moet per maand worden betaald na het vervallen van de termijn en is verschuldigd vanaf de 
dag van de indienststelling van de aansluiting. De verhoging of de verlaging van het abonnementsgeld en/of het 
forfaitaire bedrag als gevolg van een wijziging die door de klant werd aangevraagd of bij de overgang van het 
ene tariefplan naar het andere, vangt aan op de dag waarop deze wijziging werd doorgevoerd. 
 
4.3.Gesprekskosten  
 
De binnenlandse gesprekken en de automatische internationale gesprekken vanuit België worden in 
tijdseenheden gemeten. Het aantal gebruikte eenheden wordt bepaald door het registratiesysteem van de 
centrales van de A+-dienst. Wanneer het aantal verbruikte eenheden abnormaal hoog lijkt voor A, heeft hij het 
recht de betaling te eisen van een voorschot van de klant, dat in mindering wordt gebracht op het bedrag van de 
volgende factuur en/of onmiddellijk de toegang tot de A+-dienst geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld een 
internationale beperking) op te schorten of te beperken. 
De betaling van het voorschot is een voorwaarde voor de voortzetting of hervatting van de A+-dienst. 
 
Wanneer de klant tot de roaming-dienst toegang heeft,worden de oproepen die tot stand worden gebracht vanuit 
de landen waarmee A roaming-akkoorden heeft gesloten, door A gefactureerd tegen het tarief vastgesteld door 
de operator van het betrokken land. De klant die een oproep ontvangt op het ogenblik dat hij zich in één van die 
landen bevindt, moet aan A de prijs betalen van een oproep tussen de 
plaats waar hij zich bevindt en Brussel, tegen het tarief dat door A werd vastgesteld. De elementen die nodig zijn 
voor de taxatie van deze oproepen worden vastgesteld door het registratiesysteem van de centrales van de 
optredende buitenlandse operator. 
 
De tarieven die worden toegepast door de operatoren van de landen waarmee A roaming-akkoorden heeft 
gesloten, kunnen worden verkregen bij A. 
Voor de klanten die zich kwijten van een forfaitair bedrag, zijn de voorwaarden opgenomen in de twee 
voormelde paragrafen van toepassing, wanneer het aantal eenheden begrepen in het forfaitaire bedrag opgebruikt 
is. 
Daarenboven dekt het forfaitaire bedrag in geen geval internationale oproepen vanuit België of de bij roaming 
gevoerde of ontvangen oproepen. 
 
 
ARTIKEL 5: FACTURERING 
 
5.1 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven vermeldingen, bevat de aan de klant toegestuurde 
standaardfactuur minstens de volgende elementen: 
• in voorkomend geval de aansluitingskosten; 
• het abonnementsgeld voor de basisdienst of het forfaitaire bedrag; 
• de bijkomende abonnementsgelden voor de eventuele opties; 
• de totale kostprijs  van de nationale gesprekken; 
• de gedetailleerde kostprijs van de internationale gesprekken en/of oproepen. 
 
De klant kan op elk ogenblik, voor zover hij dit verzoek schriftelijk doet, kiezen voor een beknoptere of meer 
gedetailleerde vorm van factuur. De  klant kan geen details krijgen van de facturering van de uit tekst of cijfers 
bestaande berichten verstuurd vanuit zijn gsm. 
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Indien toepasbaar, worden de kosten betreffende het gebruik van Infoservice/Customer Self Service op de 
factuur aangeduid als een maandelijks vast bedrag, in aantal sms -berichten of in aantal raadplegingen van een 
dienst. 
 
De factuur wordt elke maand in één enkel exemplaar naar de klant verstuurd. De eerste factuur kan tussen twee 
normale factureringsdata worden verstuurd. 
 
5.2 De klachten met betrekking tot de bedragen die worden gefactureerd voor de gesprekken, moeten worden 
ingediend binnen 2 maanden volgend op de datum van de opstelling van de factuur. Na deze termijn wordt de 
klant geacht de factuur onherroepelijk te hebben aanvaard met betrekking tot het principe 
en de bedragen. 
 
5.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen om te betalen. 
 
5.4. Van 1 januari 1999 tot 31 december 2001 kan de klant kiezen voor een facturatie in EURO. De keuze van de 
klant is definitief en onomkeerbaar. Van zodra de keuze van de klant door A is geregistreerd, wordt elk stuk met 
betrekking tot de facturatie in EURO opgesteld. 
 
ARTIKEL 6: BETALINGSMODALITEITEN 
 
6.1 De door A gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de termijn die op de factuur vermeld staat. 
De betaling gebeurt in Brussel op het rekeningnummer dat door A wordt opgegeven met de vermelding van de 
referenties. A is er niet toe gehouden betalingen in contant geld te aanvaarden. 
 
A behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de aanvraag tot aansluiting te vragen dat alle betalingen 
zouden gebeuren via een van de door A aanvaarde kredietkaarten indien: 
- de klant geen Belgische identiteitsdocumenten bezit, 
- de klant een buitenlandse woonplaats, verblijfplaats of factureringsadres opgeeft. 
 
6.2 De klant die beweert zijn factuur niet te hebben ontvangen, moet het bedrag betalen dat A hem opgeeft. Op 
verzoek van de klant wordt een duplicaat verstrekt. Bij herhaaldelijke aanvragen van een duplicaat kunnen 
administratiekosten aangerekend worden. 
 
6.3 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning is 
vereist. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn verwijlinteresten verschuldigd, berekend tegen de 
wettelijke intrestvoet. 
 
6.4 Elke vertraging bij de betaling kan de facturatie van administratiekosten tot gevolg hebben. 
 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN A 
 
7.1 A kan niet aansprakelijk zijn voor de schade in geval van verkeerd gebruik van de A+-dienst, in geval van 
slechte werking van de terminal en/of van zijn toebehoren of voor het niet functioneren van de SIM-kaart in een 
terminal die niet door de bevoegde overheden werd goedgekeurd. 
 
7.2 A kan niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de inhoud van de gesprekken en boodschappen. 
Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten of hun facturering, aangeboden door derden en 
toegankelijk via de A+-dienst. 
 
7.3 A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de tussenkomst van een derde. 
 
7.4 A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de activering/ desactivering door 
de klant van bepaalde diensten/opties, zoals bijvoorbeeld de deactivering van de PIN-code. 
 
 
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 
 
8.1 De klant is tegenover A aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het 
foutieve gebruik van de netwerken en/of de A+-diensten en moet A vergoeden voor het nadeel dat hierdoor werd 
berokkend. Een lichte fout volstaat om hem verantwoordelijk te stellen. 



 34 

 
8.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan A of aan derden ten gevolge van het gebruik, 
ongeacht door wie en ongeacht op welke terminal, van de SIM-kaart, zelfs in geval van verlies of diefstal. In 
geval van verlies of van diefstal blijft de klant aansprakelijk voor de verplichting tot betaling vermeld onder 
artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, tenzij hij A onmiddellijk in kennis stelt van het 
verlies of de diefstal en terzelfdertijd A opdracht geeft om zijn lijn buiten gebruik te stellen, in welk geval de 
klant vrijgesteld is van de betalingen betreffende het eigenlijke gebruik van de SIM -kaart na de voormelde 
kennisgeving en opdracht aan A. 
De klant moet zijn verklaring onmiddellijk bevestigen met een per post aangetekende brief, geadresseerd aan A. 
 
De buitengebruikstelling onder deze voorwaarden heeft niet de opzegging van het contract tussen A en de klant 
tot gevolg: elke andere betaling blijft verschuldigd. De lijn wordt opnieuw in dienst gesteld na ontvangst van het 
schriftelijke verzoek hiertoe van de klant. 
 
 
ARTIKEL 9: OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST 
 
De klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen tenzij 
gebruikmakend van de daartoe door A opgestelde overdrachtsovereenkomst en met instemming van A. 
 
A heeft het recht om alle of een gedeelte van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit zijn 
overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde zonder toestemming van de klant. 
 
 
ARTIKEL 10: SCHORSING EN OPZEGGING 
 
Een schorsing of een opzegging geldt eveneens voor de eventuele optionele diensten op de betrokken 
aansluiting. Bij opzegging, ontbinding, nietigverklaring of vervallen van het contract tussen A en de klant, 
verbindt deze zich ertoe de SIM-kaart die hem werd afgegeven, terug te sturen naar A. 
 
10.1 Schorsing en opzegging door A 
 
A kan, zonder ingebrekestelling, elke aan de klant aangeboden A+-dienst geheel of gedeeltelijk schorsen 
wanneer de klant zijn verplichtingen tegenover hem niet nakomt of zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden. 
A kan de A+-dienst eveneens zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schorsen indien 
de klant niet aan alle voorwaarden van artikel 1.3 voldoet, of in zijn aanvraag of in de loop van het contract 
verkeerde of onvolledige informatie aan A heeft meegedeeld, of informatie voor A heeft verborgen. De kosten 
van buitengebruikstelling en wederindienststelling zijn ten laste van de klant. 
 
De schorsing heeft plaats zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. 
De schorsing eindigt wanneer de klant al zijn verplichtingen is nagekomen. Zelfs in geval van schorsing van de 
dienst, dient de klant alle verplichtingen na te leven die hem krachtens de overeenkomst worden opgelegd. 
Indien de klant zijn toestand binnen 15 dagen na de schorsing nog niet geregulariseerd heeft, kan A het contract 
van rechtswege beëindigen middels een opzegtermijn van minimum 15 kalenderdagen, betekend met een per 
post gestuurde aangetekende brief. Deze opzegging wordt doorgevoerd zonder dat de klant aanspraak kan maken 
op enige vergoeding en onverminderd de betaling van de bedragen die hij nog verschuldigd is. 
Het contract wordt ambtshalve ontbonden in geval van faillissement van de klant. 
 
10.2 Schorsing en opzegging door de klant 
 
De klant kan op elk ogenblik zijn aansluiting schorsen voor een bepaalde duur. Deze schorsing gebeurt zonder 
vermindering van het abonnementsgeld dat hij verschuldigd blijft tijdens de periode van buitengebruikstelling. 
 
Voor zover het contract van onbepaalde duur is, kan de klant op elk ogenblik het contract beëindigen mits een 
opzegtermijnvan minimum 15 kalenderdagen in acht te nemen, betekend hetzij met een per post gestuurde 
aangetekende brief, hetzij door een persoonlijke aanmelding in een telefoonwinkel van A of bij een door A 
erkende zelfstandige handelsagent.  
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Een contract afgesloten voor bepaalde duur zal door stilzwijgende verlenging vernieuwd worden voor een 
onbepaalde duur, ingeval de klant het contract niet heeft beëindigd één maand vóór de vervaldatum met een per 
post gestuurde aangetekende brief. 
 
Indien de klant het contract opzegt vóór de vervaldag, moet de klant aan A een forfaitaire en onverminderbare 
vergoeding betalen, gelijk aan het totaal van de nog te vervallen abonnementsgelden tot het einde van de 
aanvankelijke duur van het contract, als werd de uitvoering ervan normaal voortgezet tot de vervaldatum. 
 
 
ARTIKEL 11: KLACHTEN EN GESCHILLEN 
 
11.1 Minnelijke schikking 
 
In geval van problemen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kan de klant zich wenden tot A. 
 
In geval de klant geen genoegen neemt met het antwoord van A op zijn klacht, staat het de klant vrij zich, tegen 
betaling, te wenden tot de Ombudsdienst, die hiertoe door de bevoegde overheden werd opgericht. Het adres en 
het telefoonnummer van deze dienst is opgenomen in de informatiebladzijden van de telefoongids. 
 
11.2 Gerechtelijke bevoegdheid 
 
Elke betwisting met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, die niet 
via een minnelijke schikking kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 
van het gerechtelijke arrondissement van Brussel. 
 
11.3 Toepasselijk recht 
 
De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische recht. 
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Bijlage 2. Abonnementsvoorwaarden van B 
 
Algemene abonnementsvoorwaarden voor de B-dienst 
 
1. Algemeenheden 
 
… 
 
… 
 
 
AANGEBODEN Fix-DIENSTEN: vanaf een vaste telefoonlijn in België uitsluitend de gesprekken tussen de 
naburige zones en de interzonale oproepen in België (d.i. bestemd voor correspondenten met een ander 
netnummer) oproepen naar mobiele telefoons en de internationale oproepen. Alle andere nummers, inclusief 
zonale oproepen (naar hetzelfde netnummer), oproepen naar speciale nummers, enz., zijn uitgesloten. (behalve 
naar de 070, 077,078-15 en 0900-nummers). 
 
U krijgt enkel toegang tot Fix vanaf een vaste telefoon door systematische toevoeging van het kengetal "1595 " 
ofwel manueel, ofwel automatisch voor het volledig nummer van uw correspondent dat ongewijzigd blijft. 
In onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden omvat de B-dienst, “de Mobiele Dienst” en “de dienst Fix”. 
 
De contractuele relatie tussen B en de klant (hierna “de overeenkomst” genoemd) wordt bepaald door 
onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden, de abonnementsaanvraag en eventuele bijvoegsels alsook door 
het door de klant gekozen tariefplan. 
 
De onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden hebben betrekking op de B-dienst, met uitsluiting 
van de mobiele telefoon. Zij vermelden de rechten en plichten van B en van de klant in het kader van de 
levering van de B-dienst. 
 
 
2. Activeringsprocedure voor het abonnement op de B-dienst 
 
2.1 TE LEVEREN INFORMATIE 
 
2.1.1 De klant die een abonnementsaanvraag indient voor de B-dienst is verplicht het formulier van de 
abonnementsaanvraag juist en volledig in te vullen en is verplicht de volgende documenten voor te leggen: 
 
• indien de klant een natuurlijke persoon is : 
de originele Belgische identiteitskaart, of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in 
België, 
plus eventueel aanvullende identificatiedocumenten. 
 
• indien de klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is : 
- een exemplaar van de statuten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad alsook van alle aangebrachte 
wijzigingen; 
 
- de originele identiteitskaart, of de originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België, van de 
natuurlijke persoon die gemachtigd is om de firma te vertegenwoordigen. 
 
2.1.2 Elke persoon die zich voorstelt als mandataris van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of van een 
feitelijke vereniging is verplicht zich op verzoek van B te identificeren en het bewijs te leveren van zijn 
hoedanigheid als mandataris. 
 
2.1.3 De klant verbindt er zich toe B onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elke wijziging met betrekking 
tot de bij de indiening van de abonnementsaanvraag verstrekte informatie. Meer bepaald dient te worden 
meegedeeld: elke adreswijziging, elke wijziging van de maatschappelijke zetel, van de juridische vorm, van het 
maatschappelijk doel of van de naam van de vennootschap. 
 
 
2.2 REDENEN TOT WEIGERING 
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B behoudt zich het recht voor een abonnementsaanvraag of de toegang tot buitenlandse netwerken of 
bepaalde optionele diensten te weigeren om een van de volgende redenen: 
 
a) de klant weigert de vereiste informatie te leveren vermeld in artikel 2.1 ;  
b) de abonnementsaanvraag is niet behoorlijk ingevuld ;  
c) de klant heeft de verplichtingen die hem opgelegd werden in een andere overeenkomst met B niet nageleefd; 
d) in geval van bewijs of ernstige vermoedens van niet-betaling en/of fraude vanwege de klant; 
e) de klant heeft onjuiste en/of foute gegevens geleverd; 
f) de klant komt voor in het bestand Preventel, vermeld in artikel 2.3. 
 
 
2.3 VZW PREVENTEL 
 
B is lid van de vzw Preventel, met als doel de samenstelling, het beheer en de verspreiding van een 
database die aan de leden ter beschikking wordt gesteld (hierna het bestand genoemd). Aan de hand van het 
bestand wil men elk geval van al dan niet vermoedelijke fraude of niet-betaling door bestaande of kandidaat-
klanten van de telecommunicatienetwerken in België voorkomen of tegengaan. 
 
B raadpleegt het bestand bij elk verzoek om intekening op een abonnement door een nieuwe klant en weigert dit 
abonnement aan de personen die in het bestand werden opgenomen. 
 
 
2.4 WAARBORG EN VOORAFBETALINGEN 
 
2.4.1 B behoudt zich het recht voor zowel bij de abonnementsaanvraag als tijdens de duur van het abonnement 
de betaling van een borgsom of een voorschot op verbruik te eisen, na een vertraging of een incident met de 
betaling, als het bedrag van de gesprekken van de klant het rechtvaardigt, wanneer de inlichtingen uit het dossier 
onvolledig zijn, indien de controles hierop het rechtvaardigen of bij het toekennen van internationale gesprekken. 
Deze waarborg zal nooit meer bedragen dan 14.000 Bef (347,05 €)* per kaart, zowel voor mobiele als vaste 
telefonie. 
 
2.4.2 Indien de betaling van de borgsom of het voorschot op verbruik niet op de vastgestelde datum is verricht, 
zal de abonnementsaanvraag worden geweigerd of het abonnement automatisch worden opgezegd zonder dat de 
klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. 
 
 
2.4.3 Op de bij wijze van borg gestorte som wordt geen rente uitbetaald en deze som zal, indien zich geen 
geschil voordoet en de volledige door de klant aan B verschuldigde som is betaald, binnen twee maanden na 
opzegging van het contract worden vergoed. 
 
2.4.4 Op de bij wijze van verbruiksvoorschot gestorte som wordt geen rente uitbetaald en deze som zal in haar 
geheel worden gebruikt voor de betaling van de eerste factuur (facturen). 
 
 
2.5 INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
 
2.5.1 B zal de SIM-kaart en/of de vaste telefoonlijnen binnen een termijn van 3 werkdagen (exclusief zaterdag) 
activeren op voorwaarde dat de klant de vereiste abonnementsaanvraag en informatie heeft geleverd en de 
abonnementsaanvraag duidelijk leesbaar heeft ingevuld, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en met 
uitzondering van speciale acties en promoties. Zoniet heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen de 7 
werkdagen schriftelijk te beeïndigen tenzij hij reeds gebeld heeft. 
 
2.5.2 Tenzij anders overeengekomen, bestaat de overeenkomst vanaf de wilsovereenstemming en treedt de 
overeenkomst in werking op de dag dat de SIM-kaart (zoals gedefinieerd in punt 3.2.2 van onderhavige 
algemene abonnementsvoorwaarden) geactiveerd wordt. Vanaf de dag van activering van de SIM-kaart zijn de 
bijdragen verschuldigd. Voor “de dienst Fix” treedt het contract in werking op de dag van de activering van de 
dienst op de telefoonlijn(en) van de klant, en de bijdragen zijn vanaf die dag verschuldigd. 
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2.5.3 Indien de overeenkomst gesloten wordt voor een onbepaalde termijn geldt een minimumtermijn van één 
maand voor een residentiële en een business-klant. Na afloop van deze minimale duur kan deze overeenkomst op 
gelijk welk ogenblik beëindigd worden, mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de huidige 
abonnementsvoorwaarden. 
 
Indien de overeenkomst gesloten wordt voor een periode van 12, 15 of 24 maanden, wordt deze overeenkomst 
op het einde van deze periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. De klant kan afzien van deze 
stilzwijgende verlenging per aangetekend schrijven, ten laatste twee weken voor het einde van de betreffende 
periode. Dit betekent dat zijn contract wijzigt in een contract van onbepaalde duur dat op gelijk welk ogenblik 
per aangetekend schrijven kan beëindigd worden, mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 8.2 van 
de huidige abonnementsvoorwaarden. 
 
2.5.4 Indien de klant een lopend contract heeft van 12, 15 of 24 maanden, kan hij van abonnement veranderen en 
een nieuwe overeenkomst sluiten voor een minimum periode van 12 maanden. Zoniet blijft de klant gebonden 
aan de einddatum van het nog lopend contract en ziet de klant af van de eventuele getrouwheidsvoordelen van 
dat huidig contract. De datum van de abonnementswijziging is ook de datum van de nieuwe contractperiode. 
 
2.5.5 Het faxbericht en de handtekening erop aangebracht hebben dezelfde bewijskracht als de originele 
handtekening. 
 
 
2.6 WIJZIGING VAN DE HUIDIGE ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN 
EN VAN DE TARIEFPLANNEN 
 
2.6.1 B verplicht zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren ingeval van een wijziging van de algemene 
voorwaarden en 15 dagen vooraf ingeval van wijzigingen in de tariefplannen. Deze wijzigingen zijn van 
toepassing op alle contracten, en met name diegene die in uitvoering zijn. 
2.6.2 De klant die de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te 
zeggen conform artikel 8.2 van onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden. 
 
 
3. Prestaties en verplichtingen van B 
 
3.1 Bij de indiening van de abonnementsaanvraag, deelt B aan de klant alle nodige informatie mee met 
betrekking tot de B-dienst (capaciteit van de B-dienst, beschikbare opties, tariefplannen, ...). Een 
klantendienst staat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking om in de mate van het mogelijke antwoord te 
geven op alle vragen van de klant met betrekking tot de B-dienst. 
 
3.2 DE MOBIELE DIENST 
 
3.2.1 B verb indt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang van de klant tot het netwerk van 
telecommunicatie en tot de Mobiele Dienst te verzekeren. Deze verplichting is een middelenverbintenis en enkel 
B bepaalt de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot deze dienst onder de meest gunstige 
omstandigheden te realiseren. 
 
Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie en werkt door de verspreiding van radiosignalen. 
Aangezien deze signalen verstoord kunnen worden door een externe bron of door hindernissen die inherent zijn 
aan gebouwen, aan de vegetatie of aan het reliëf, kan een perfecte transmissie niet altijd en overal gegarandeerd 
worden. 
Bovendien hangt de kwaliteit van de Mobiele Dienst ook af van de kwaliteit van de mobiele telefoon. B 
draagt geen enkele aansprakelijkheid voor gelijk welke storing in de transmissie die door de hierboven vermelde 
omstandigheden is veroorzaakt. 
 
B is niet verantwoordelijk ingeval van storingen veroorzaakt door werken voor onderhoud, versterking, 
herinrichting of uitbreiding van de installaties van het netwerk. 
 
3.2.2  B levert aan de klant een kaart met microprocessor, de B SIM-kaart (hierna de “SIM -kaart” genoemd), die 
in de mobiele telefoon dient geplaatst te worden om toegang te krijgen tot de Mobiele Dienst. De SIMkaart bevat 
alle identificatiegegevens van de klant binnen het netwerk, wat ook de gebruikte mobiele telefoon is om 
telefoongesprekken te voeren of te ontvangen. Deze kaart vertegenwoordigt het abonnement van de klant op het 
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netwerk en op de Mobiele Dienst. De toegang tot de SIM-kaart is beveiligd door een geheime PIN-code 
(Personal Identification Number), die door de klant kan gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzingen die 
vermeld staan in de handleiding van elke mobiele telefoon. 
 
3.2.3 Bij de activering wordt aan de klant een B telefoonnummer toegekend. Behoudens overeenkomst tussen de 
twee partijen, kan de klant zich niet beroepen op het recht om een bepaald B telefoonnummer te eisen. Indien er 
een overeenkomst is die de klant toelaat zijn B telefoonnummer te kiezen dan kan dit enkel voor nog beschikbare 
nummers. Op vraag van de klant kan het B telefoonnummer gewijzigd worden. Er zal gunstig geantwoord 
worden op deze vraag indien dit technisch gezien mogelijk is. Kosten kunnen hiervoor aangerekend worden aan 
de klant. Het wordt de klant sterk aangeraden zijn B telefoonnummer enkel te communiceren na bevestiging 
ervan door B. 
 
3.2.4 B behoudt zich bovendien het recht voor om het B telefoonnummer dat toegekend werd aan de 
klant te veranderen om redenen die verband houden met de uitbating van de Mobiele Dienst. Een opzegperiode 
van minstens twee maanden zal evenwel gerespecteerd worden. 
 
Met betrekking tot de internationale communicaties wordt de Mobiele Dienst mede bepaald door de geografische 
zone waarin de klant oproepen wenst uit te voeren en deze waarin hij ze wenst te ontvangen en door de 
commerciële overeenkomsten afgesloten door B. Zij kunnen worden aangepast naarmate deze overeenkomsten 
evolueren. 
 
DE “DIENST FIX” 
 
3.2.5 B verbindt er zich toe ieder abonnementsverzoek in te willigen binnen de grenzen van het vermogen van 
haar netwerk in de regio waarop het verzoek betrekking heeft, alsook alle technische verplichtingen na te komen 
en de kwaliteit van haar diensten te garanderen. Deze verplichting is een middelenverplichting en B bepaalt zelf 
de technische middelen die nodig zijn om deze toegang in de beste omstandigheden mogelijk te maken. 
 
B kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke of plaatselijke onderbrekingen van de dienst. 
 
B is niet aansprakelijk voor storingen die veroorzaakt worden door werkzaamheden ten behoeve van het 
onderhoud, de versterking, aanpassing of uitbreiding van de installaties van het Netwerk. 
 
3.2.6 Meerlijnen-aanbiedingen: het onderhavige contract wordt gesloten voor één of meerdere lijnen, tot een 
maximum van 4 lijnen. 
 
 
3.3 WIJZIGING VAN DE PRESTATIES 
 
3.3.1 Indien de uitbating of de organisatie van de B-dienst dit noodzakelijk maakt, kan B de inhoud of 
de eigenschappen van haar prestaties wijzigen. 
 
3.3.2 Behoudens in geval van overmacht, verbindt B zich ertoe haar klanten te verwittigen van elke wijziging die 
gevolgen heeft voor de toestellen voor mobiele telefonie. 
De eventuele noodzaak van vervanging of wijziging van de mobiele telefoon die toegang verleent tot bepaalde B 
diensten geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding op voorwaarde dat de wijziging of  vervanging 
onafhankelijk van de wil van B geschiedt. 
 
3.4 BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN 
 
3.4.1 De persoonlijke gegevens die door de klant aan B worden verstrekt, worden in het B-bestand 
opgenomen en slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de klanten in het kader van de 
handelsbetrekkingen tussen de klant en B. 
 
3.4.2 Dit bestand is eigendom van B. 
 
3.4.3 Op een gedateerd en ondertekend verzoek aan B worden aan de zich identificerende klant alle gegevens 
verstrekt die op hem betrekking hebben. Opdat dit onmiddellijk na zijn verzoek kan geschieden, moet de klant 
evenwel vooraf een bedrag betalen dat is vastgesteld bij Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet op de 
bescherming van het privéleven. 
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3.4.4 B geeft aan de vzw Preventel, onder meer vernoemd in artikel 2.3, gegevens door met persoonlijk karakter 
in verband met de klanten die hun verplichtingen jegens B niet nakomen, met het oog op het registreren van deze 
klanten in het gemeenschappelijke bestand van de leden van de hierboven vermelde vzw. 
3.4.5 De klanten worden voorafgaandelijk verwittigd van hun inschrijving in het bestand; zij kunnen vervolgens 
persoonlijk  op de hoogte worden gebracht van de hun betreffende gegevens met persoonlijk karakter bij de vzw 
Preventel, beheerder van het bestand, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is Winston Churchilllaan 96, 
1180 Brussel. 
 
3.4.6 Tenzij anders vermeld ten tijde van de abonnementsaanvraag, geeft de klant B toestemming zijn gegevens 
te vermelden in het kader van een inlichtingendienst voor B-klanten, en deze inlichtingen aan derde bedrijven te 
verstrekken in het kader van gezamenlijke of afzonderlijke handelsoperaties met deze bedrijven. 
 
3.4.7 De klant die een B-abonnement neemt, wordt automatisch vermeld in de universele telefoongids, tenzij hij 
B expliciet laat weten dat hij dit niet wenst. In dit geval zal ook de dienst inlichtingen zijn nummer niet 
meedelen,  tenzij hij dit expliciet wenst. 
 
 
3.5 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN B 
 
3.5.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.2.1 en 10 van onderhavige algemene 
abonnementsvoorwaarden, kan B niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een slecht gebruik van de B-
dienst, in geval van een slechte werking van de mobiele telefoon en/of het toebehoren, of in geval van het niet 
werken van een SIMkaart in een mobiele telefoon die niet goedgekeurd werd door de bevoegde instanties. 
 
3.5.2 B is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de telefoongesprekken en de boodschappen en ook niet voor 
de eventuele schade die deze zouden kunnen veroorzaken. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de 
diensten noch voor de facturatie ervan ingeval deze diensten aangeboden worden door derden en toegankelijk 
zijn via de B-dienst. 
3.5.3 B is niet aansprakelijk: 
 
- ingeval van een slechte installatie van de telefoon of diens accessoires, of het gebruik van niet erkend materiaal 
; 
- ingeval van storingen in de levering of exploitatie van de telecommunicatiemiddelen die worden verstrekt door 
de exploitanten van netwerken waarop de installaties van B zijn aangesloten, met name bij gebreken aan het 
netwerk van de plaatselijke operator;  
- ingeval van opschorting van de dienst conform artikel 7; 
- ingeval van storingen of onbeschikbaarheid van de voorgestelde diensten op de door derde leveranciers of 
operatoren verstrekte telecommunicatienetwerken; 
- ingeval van wijzigingen als gevolg van voorschriften van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie; 
- ingeval van overmacht. 
 
 
4. Verplichtingen van de klant 
 
4.1 De klant verbindt zich ertoe de B-dienst te gebruiken als een goede huisvader, conform de bepalingen van de 
overeenkomst, de heersende wetten en de heersende reglementen. Het is verboden deze dienst te gebruiken in 
strijd met de openbare orde of de goede zeden. 
 
4.1.1 De klant blijft altijd als enige verantwoordelijk ten opzichte van B voor wat de uitvoering van diens 
contractuele verplichtingen betreft. B dient onder geen beding rekening te houden met enige overdracht 
aan een derde in overtreding met art. 6.2 van onderhavige abonnementsvoorwaarden, wie deze derde ook zij en 
welke mobiele telefoon hij ook gebruikt. 
 
4.1.2 De klant kan in geen geval aan een derde persoon zijn B-abonnement doorverhuren. Hij verbindt zich er 
overigens toe de B-dienst slechts voor eigen gebruik te bestemmen. 
 
 
4.2 DE MOBIELE DIENST 
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4.2.a.DE SIM -KAART 
 
4.2.1 B blijft eigenaar van de SIM -kaart die aan de klant gegeven wordt bij de goedkeuring van zijn 
abonnementsaanvraag. De klant verbindt er zich toe deze niet af te staan, uit te lenen, te vernietigen of ze op 
gelijk welke manier te beschadigen. Hij verbindt er zich tevens toe de kaart onmiddellijk terug te bezorgen aan 
B, en dit zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst (indien dit om veiligheidsredenen of om redenen die 
betrekking hebben op de uitbating van het netwerk gebeurt) als bij de afloop van de overeenkomst. In dat laatste 
geval wordt de kaart alleszins terug afgeleverd bij B. 
 
4.2.2 De klant zal alle voorzorgen nemen die nodig zijn om te vermijden dat zijn SIM-kaart verkeerd of 
kwaadwillig gebruikt wordt. 
 
4.2.3 Elke poging tot nabootsing van de technische identificatiegegevens die op de SIM-kaart geschreven staan, 
is verboden en kan gesanctioneerd worden. 
 
4.2.4 Ingeval van verlies of diefstal, zal de klant de klantendienst van B onmiddellijk telefonisch verwittigen. De 
klant vraagt bij deze om de SIM-kaart tijdelijk op te schorten. De klant zal niet gehouden zijn tot betaling van de 
kosten van de telefoongesprekken die met zijn SIM-kaart werden gevoerd na de telefonische kennisgeving, 
hierboven bedoeld. De klant ontvangt een nieuwe SIM-kaart binnen de 5 dagen na de aanvraag. Een vervanging 
van de SIM-kaart dient in elk geval zo vlug mogelijk bevestigd te worden via een schriftelijke verklaring samen 
met een copie van de identiteitskaart. Indien de klant zijn gestolen of verloren verklaarde kaart terugvindt, kan 
hij deze kaart terug laten activeren via een schriftelijke aanvraag, te richten aan de klantendienst van B. 
Opschortings- en reactiveringskosten kunnen in rekening worden gebracht. 
 
4.2.5 Ingeval de SIM-kaart blokkeert of beschadigd raakt ten gevolge van een verkeerde handeling door de klant, 
dan zal na schriftelijke aanvraag van die klant een nieuwe kaart bezorgd worden. De kosten voor de hernieuwing 
van die SIM-kaart zullen aan de klant aangerekend worden. 
 
4.2.6 Ingeval de SIM-kaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de SIM -
kaart, dan zal aan de klant gratis een nieuwe SIM-kaart bezorgd worden. 
 
 
4.2.b.CLIP/CLIR 
 
Dankzij deze dienst kan de klant op het scherm van zijn mobiele telefoon het nummer van de beller aflezen. 
 
CLIP: presentatie van de identificatie van de beller 
CLIR: restrictie van de identificatie van de beller 
 
Als de klant belt, verschijnt zijn B telefoonnummer op de telefoon van zijn correspondent indien alle betrokken 
netwerkoperatoren het nummer doorsturen en het toestel van zijn correspondent de CLIP functionaliteit 
ondersteunt. 
 
Via het nummer …  kan de klant op elk moment gratis overschakelen van het “permanent verschijnen’’ van zijn 
telefoonnummer naar het “permanent niet verschijnen’’ (CLIR) van zijn telefoonnummer en omgekeerd. 
 
Bij doorschakeling of transfer, ziet de persoon naar wie de oproep is doorgeschakeld het telefoonnummer van de 
initiële beller. De klant kan het nummer van zijn correspondent zien (CLIP), indien de technische voorwaarden 
het toestaan, indien de correspondent die mo gelijkheid niet beperkt heeft (CLIR) en het toestel van de klant die 
functionaliteit (CLIP) ondersteunt. Als de oproep van een ander netwerk komt, wordt het nummer van de 
correspondent slechts getoond indien alle betrokken netwerkoperatoren toelaten dat het nummer doorgestuurd 
wordt. 
 
 
4.2.c.DE MOBIELE TELEFOON 
 
4.2.7 De klant verbindt zich ertoe enkel toestellen voor mobiele telefonie te gebruiken die erkend zijn volgens de 
Belgische reglementering en die perfect functioneren. Het is verboden op toestellen voor mobiele telefonie en 
bijhorigheden apparatuur aan te sluiten die storingen kan veroorzaken binnen de B-dienst. 
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4.2.8 Voordat de activering gerealiseerd wordt, kan aan de klant gevraagd worden om zijn mobiele telefoon te 
laten controleren. Indien vastgesteld wordt dat deze mobiele telefoon storing veroorzaakt of kan veroorzaken, 
kan B de abonnementsaanvraag van de klant weigeren. 
 
4.2.9 De klant verbindt zich ertoe alle kosten en betalingen verricht door B en voortspruitend uit de niet-naleving 
van voornoemd artikel 4 (bijvoorbeeld schadevergoedingen betaald aan derden, reparatiekosten) te voldoen en 
dit onder voorbehoud van alle andere rechten of acties vanwege B. 
 
 
4.3 DE “DIENST FIX” 
 
4.3.1 De klant is als enige jegens B verantwoordelijk voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. De 
klant is verantwoordelijk voor alle telefonische gesprekken die via de dienst …. lopen voor de lijnen die hij 
geregistreerd heeft bij de ondertekening van het contract. In het bijzonder, de klant die zijn woning of bedrijf 
verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op de B-dienst op te zeggen, blijft aansprakelijk voor de betaling 
van de aan B verschuldigde sommen. 
 
4.3.2 Tijdens de gehele duur van zijn abonnement op de B-dienst verbindt de klant zich ertoe zijn 
telefoonabonnement bij een plaatselijke vaste operator te houden die hem toegang tot deze dienst verschaft. 
 
4.3.3 De klant kan in geen geval aan een derde persoon zijn B abonnement doorverhuren. Hij verbindt zich er 
overigens toe de B-dienst slechts voor eigen gebruik te bestemmen. 
 
 
4.4 HANDTEKENING VAN DE KLANT 
 
B en de klant komen overeen dat het invoeren van de PIN-code door de klant op zijn GSM geldt als  
handtekening en hem contractueel bindt voor de diensten die door B worden voorgesteld. 
 
5. Fac turatie en betalingsvoorwaarden 
 
5.1 Elke maand stuurt B een factuur naar de klant, die naast de wettelijk voorgeschreven vermeldingen het 
volgende bevat: 
 
• eventueel de activeringskosten ;  
• de abonnementsbijdrage volgens het gekozen tariefplan; 
• de bijdragen voor de eventuele betalende opties die door de klant zijn gekozen ;  
• de eventuele abonnementen pro rata verbonden aan wijzigingen tijdens vorige facturatieperiodes ;  
• de nationale en internationale mobiele communicatiekosten, de kosten van interzonale en internationale 
verbindingen, en die van de zonale gesprekken tussen naburige zones; 
• alle andere kosten en kredieten aan de klant in rekening te brengen. 
 
De abonnementsbijdragen worden aan het begin van elke abonnementsperiode gefactureerd, de 
verbindingskosten aan het einde van de periode. 
 
5.2 B kan tussentijdse facturen sturen wanneer zij van mening is dat het bedrag van de facturen dit  
rechtvaardigt. 
 
5.3 Alle klachten betreffende de facturen moeten per aangetekende brief aan de klantendienst van B worden 
gericht binnen twee maanden na de datum van opstelling van de betrokken factuur. Na deze termijn wordt de 
klant onherroepelijk geacht het gefactureerde bedrag te aanvaarden. De indiening van een klacht ontslaat de 
klant niet van zijn betalingsverplichting van het niet betwiste gedeelte. De taxatieregistraties (verslagen van 
oproepen) die als basis dienen voor de facturering en die door B worden opgeslagen, primeren boven elk ander 
bewijs. 
 
5.4 De gefactureerde bedragen dienen binnen een termijn van 10 dagen te worden betaald (behoudens langere 
termijn vermeld op de factuur zelf), via een van volgende betalingsmiddelen: 
• via bankoverschrijving, door middel van het ongewijzigde overschrijvingsformulier, bijgesloten bij de factuur ;  
• via domiciliëring 
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a) bankdomiciliëring 
b) kredietkaartdomiciliëring : Visa, Eurocard, Mastercard, American Express via het formulier hiervoor ter 
beschikking gesteld door B; 
• bij B, ..., van maandag tot zaterdag, tijdens de openingsuren. 
Voor betalingen via elk ander betalingsmiddel (cheques, cash, betaalkaart, …) kunnen extra kosten worden 
aangerekend. 
 
5.5 Bij beweerde niet-ontvangst van de factuur kan de klant van B een duplicaat van de verstuurde factuur 
opvragen. Daarvoor kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht. In dergelijk geval wordt de 
vervaldag van de factuur herberekend vanaf de datum van het eerste duplicaat. 
5.6 De afloop van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat deze hoeft te worden 
aangemaand, behalve ingeval van toepassing van artikel 5.5. De factuur zal automatisch en zonder herinnering 
van B, met een forfaitaire vergoeding van 15% op het totale bedrag van de factuur worden verhoogd, met een 
minimum van 2.420 Bef (59,99 €)*. Na afloop van deze termijn zijn volgens het wettelijk tarief berekende 
verwijlinteresten verschuldigd. 
 
5.7 Herhaaldelijke achterstand bij betaling waardoor aanmaningen dienen verstuurd te worden, kunnen de 
aanrekening van administratiekosten met zich meebrengen, onverminderd de mogelijkheid geboden door art. 
7.1.1 van onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden. Indien de vermelding op uw overschrijving niet 
correct of onvolledig is, worden u hiervoor kosten aangerekend. 
 
5.8 Voor elke weigering van betaling van een domiciliëring door de financiële instelling aangesteld door de 
klant, kunnen zonder voorafgaande verwittiging administratieve kosten (363 BEF (9€*) incl. BTW) worden 
aangerekend. 
 
 
6. Overdracht van de overeenkomst 
 
6.1 DOOR B 
 
B heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, 
zonder dat de klant hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in 
verband met deze overdracht. De klant kan evenwel een einde maken aan het overgedragen abonnement. 
 
6.2 DOOR DE KLANT 
 
De klant kan het contract niet aan een derde natuurlijke of rechtspersoon overdragen zonder toestemming van B. 
Na aanvaarding door B verbindt de klant zich ertoe een overdrachtformulier te ondertekenen. 
Dit formulier moet samen met een nieuwe abonnementsaanvraag eveneens door de nieuwe klant worden 
getekend, die bij ondertekening akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
 
Bij wijziging van één van zijn vaste telefoonnummers moet de klant B hiervan onmiddellijk op de hoogte 
stellen. Hij kan dan ook om wijziging van het contract vragen, na overlegging aan B van een bewijsstuk van het 
nieuwe nummer. Indien de klant deze wijzigingen niet doorgeeft, is hij de normaal voor die periode vereiste 
sommen verschuldigd. 
 
 
7. Opschorting van de overeenkomst 
 
7.1 DOOR B 
 
7.1.1 Ingeval van niet-betaling van het totaal of een gedeelte van een factuurbedrag op de vervaldag, kan B van 
rechtswege zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding de B-dienst geleverd aan de klant 
onmiddellijk opschorten. De opschortingskosten kunnen de klant aangerekend worden. 
 
7.1.2 Indien de klant zijn andere verplichtingen krachtens de huidige algemene abonnementsvoorwaarden ten 
opzichte van B niet nakomt of de gebruiksvoorwaarden van de B-dienst niet respecteert , kan B 
onmiddellijk zonder ingebrekestelling of schadevergoeding de B-dienst opzeggen. B kan dit ook 
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doen in geval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude. Ook bij abnormale stijgingen van het verbruik door 
de klant, behoudt B zich het recht voor de toegang tot de dienst als voorzorgsmaatregel op te schorten, na de 
klant hiervan (indien mogelijk) op de hoogte te hebben gesteld. 
 
7.1.3 Naast de gevallen van overmacht, kan B tevens onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of 
schadevergoeding, de B-dienst opschorten om redenen van technische exploitatie. B verbindt 
zich er echter toe de klanten hierover in de mate van het mogelijke en met alle passende middelen te informeren. 
 
7.1.4 In geval van opschorting conform de artikels 7.1.1 en 7.1.2, worden opschortingskosten aangerekend aan 
de klant. Bovendien blijft de klant gehouden alle verplichtingen te respecteren die hem opgelegd worden volgens 
de overeenkomst. Eén maand na de begindatum van de opschorting zal de overeenkomst automatisch beëindigd 
worden. 
 
7.2 DOOR DE KLANT 
 
De klant kan een opschorting vragen van zijn abonnement en dit voor een bepaalde termijn en om gelijk welke 
reden. 
De opschortingskosten kunnen aan de klant aangerekend worden. 
 
 
8. Opzegging 
 
Bij de opzegging van de overeenkomst zal de klant de SIM-kaart die hem toegang verleende tot het netwerk, 
onmiddellijk aan B teruggeven. 
 
8.1 DOOR B 
 
8.1.1 Indien binnen de tien dagen na de opschorting van de overeenkomst door B ingevolge de artikels 7.1.1 en 
7.1.2 de klant zich niet in regel gesteld heeft, heeft B het recht om de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, 
zonder vooropzeg noch schadevergoeding en dit door een aangetekende brief te sturen naar de klant. 
 
8.1.2 B kan de overeenkomst ook onmiddellijk verbreken, zonder vooropzeg noch schadevergoeding, door een 
aangetekende brief te sturen naar de klant indien zij zou vaststellen dat de klant haar foutieve, vervalste of 
onvolledige essentiële informatie gegeven heeft bij de indiening van de abonnementsaanvraag of indien de klant 
nagelaten heeft belangrijke wijzigingen met betrekking tot de geleverde informatie mee te delen. 
 
8.1.3 B kan het contract van rechtswege onmiddellijk beëindigen ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, 
verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de vennootschap van de klant. 
 
8.1.4 Indien de “dienst Fix” meer dan 4 maanden achtereen ongebruikt blijft, behoudt B zich het recht voor het 
contract eerst op te schorten en vervolgens op te zeggen, na de klant hiervan een maand vooraf op de hoogte te 
hebben gesteld. 
 
8.1.5 Het onderhavige contract loopt rechtens ten einde bij het verlopen van de door de bevoegde Belgische 
autoriteiten aan B toegekende exploitatievergunningen. 
 
8.2 DOOR DE KLANT 
 
8.2.1 In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur kan de klant na afloop van de minimale duur voorzien 
in artikel 2.5.3 de overeenkomst op gelijk welk ogenblik beëindigen per aangetekend schrijven, mits een 
opzegtermijn van acht dagen. In geval van een overeenkomst voor een periode van 12, 15 of 24 maanden, kan de 
klant de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven op het einde van de periode, mits een opzegtermijn 
van twee weken. 
 
Indien de klant een einde stelt aan de overeenkomst vóór de afloop van de minimumduur voorzien in artikel 
2.5.3 of de overeengekomen periode van 12, 15 of 24 maanden, is hij aan B per geactiveerde kaart een forfaitaire 
som verschuldigd gelijk aan de nog te vervallen abonnementsbijdragen en de eventuele bijdragen voor de 
contractueel inbegrepen beltijd, en dit tot het einde van de genoemde minimumduur of overeengekomen periode 
van 12, 15 of 24 maanden alsook administratiekosten die kunnen oplopen tot 5000 BEF/kaart. Deze som komt 
niet in aanmerking voor compensatie van eventueel nog verschuldigde factuurbedragen. 
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8.2.2 Bij wijziging van de tariefplannen binnen de minimumperiode of overeengekomen periode van 12, 15 of 
24 maanden, voorzien in artikel 2.5.3, kan de klant de overeenkomst opzeggen zonder enige forfaitaire som en 
dit door een aangetekende brief te sturen. De overeenkomst eindigt dan op het einde van de lopende 
abonnementsmaand en mits opzeg van respectievelijk acht dagen of twee weken zoals voorzien in artikel 8.2.1. 
 
8.3 De “dienst ….”: wijziging van de karakteristieken en het aantal lijnen door de klant. 
Elke aanvraag om aanpassing van de karakteristieken en het aantal lijnen van de klant door de klant moet 
gebeuren door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin naar de modaliteiten van het 
bestaande contract wordt gerefereerd, en kan niet worden bekomen zonder instemming van beide partijen. Een 
brief geadresseerd aan de klant bevestigt het eventueel in rekening brengen van de aanpassing(en) door B en 
vermeldt de gemiddelde termijn waarop deze wijzigingen in werking treden. 
 
 
9. Afstand 
 
Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van 
onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden niet eist, kan niet beschouwd worden als een afstand van de 
rechten waarover die partij volgens deze algemene abonnementsvoorwaarden beschikt. Dit zal derhalve deze 
partij niet verhinderen om nadien de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van 
onderhavige algemene abonnementsvoorwaarden te eisen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke 
overeenkomst tussen de partijen. 
 
 
10. Informatie aan de klant 
 
B houdt eraan de klant te wijzen op mogelijk gevaar bij het gebruik van zijn mobiele telefoon tijdens het 
besturen van een voertuig enerzijds, en de storingen die deze uitrusting kan veroorzaken op medische apparatuur 
of navigatiesystemen anderzijds. B kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ten 
gevolge van de hierboven vermelde factoren zou kunnen optreden, hetzij bij de klant, hetzij bij derden. 
 
 
11. Nietigheid 
 
De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van onderhavige algemene 
abonnementsvoorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige algemene 
abonnementsvoorwaarden onverlet, behalve indien de overeenkomst zonder het onrechtmatige beding niet kan 
voortbestaan. 
 
 
12. Klachten en geschillen 
 
12.1 MINNELIJKE SCHIKKING 
 
12.1.1 Ingeval van klachten zal de klant zich wenden tot de klantendienst van 
B. 
… 
 
12.1.2 Indien de klant echt niet tevreden is met het antwoord van de klantendienst van B, kan hij zich 
richten tot de Ombudsdienst die door de bevoegde instanties voor dit doel werd opgericht en met wie B een 
overeenkomst heeft afgesloten. De Ombudsdienst kan bereikt worden op volgend adres en telefoonnummer: 
 
Barricadenplein 1 
1000 Brussel 
tel: 02/223.09.09 
fax: 02/219.86.59 
 
12.2 GERECHTELIJKE REGELING 
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Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst dat onderling 
niet kan beslecht worden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 
 
12.3 TOEPASSELIJK RECHT 
 
Alle bepalingen van de overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. 
 
 
 
*De prijzen in Euro (€) zijn indicatief en gebaseerd op de officiële omrekeningskoers van 40,3399 BEF. 
9016790 rev 000 05/2000 
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Bijlage 3. Abonnementsvoorwaarden van C 
 
 
  
 ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 C 
 
 
1. Algemeenheden - Begripsomschrijvingen 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
- abonnement :    de overeenkomst waarbij de 

klant de C Diensten voor bepaalde of onbepaalde duur 
gebruikt. 

 
- abonnementsaanvraag : het door de klant ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier waarbij de klant de levering 
van de C Diensten bij wijze van abonnement aanvraagt. 

 
- algemene voorwaarden: onderhavige algemene 

voorwaarden, waarvan de tekst  verkrijgbaar is bij C en de C 
Verdelers, en raadpleegbaar is op het Internet. 

  
- klant :   de natuurlijke perso(o)n(en) 

of rechtspersoon, die gebruik maakt van de C Diensten en/of 
een C Product koopt.  

 
- C All-In  :   Het geheel van diensten en voordelen, 

waaronder de vervangingsdiensten, waarop de Klant die de C 
All-In-overeenkomst heeft onderschreven, recht heeft. 

 
- C  :   C Belgium, naamloze 

vennootschap naar Belgisch recht, die haar diensten uitbaat 
en commercialiseert onder het gedeponeerde handelsmerk en 
de handelsbenaming “C”. 

 
- C Diensten : de dienst van mobiele telefonie en de 

bijkomende diensten die C verschaft via haar …-netwerk. 
Deze diensten kunnen zowel de communicatie van geluid als 
van data omvatten. 

 
- C Box :  de C doos, die door de C Verdelers 

wordt verkocht en die een C GSM en een C SIM-kaart, en 
desgevallend één of meerdere herlaadkaarten en/of 
accessoires bevat. 

 
- C GSM :  de mobiele telefoon die het 

merk “C” draagt en die verkocht werd door C of door een C 
Verdeler. 

 
- C Help :  de klantenservice van C. 
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- C-netwerk:  het mobilofonienet dat wordt 
uitgebaat door C op basis van de Europese norm voor digitale 
openbare radioverbinding … (Digital Cellular System).  

 
- C Product :   de verzamelnaam voor de C Box, de 

C GSM, de SIM-kaart en eventuele door C goedgekeurde 
accessoires. 

 
- C shop :  de winkel die wordt uitgebaat door C. 
 
- C Verdelers :  het geheel van de C shops en de door 

C erkende onafhankelijke verdelers; 
 
- overeenkomst :  de contractuele relatie tussen 

de klant en C in verband met de aankoop van de C Producten 
en/of het gebruik van de C Diensten. De overeenkomst wordt 
gevormd door de algemene voorwaarden en in voorkomend 
geval de abonnementsaanvraag en het gekozen tariefplan. 

 
- SIM-kaart :  de kaart die in een mobiele 

telefoon moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de 
C Diensten, en die de klant identificeert binnen het C-
netwerk. 

 
- tariefplan :  het tariefplan gekozen door de 

klant uit de tarieflijst bij het aangaan van de overeenkomst of 
nadien.  

 
- voorafbetaalde belwaarde: de voorafbetaalde waarde die 

de klant door gebruik van zijn SIM-kaart toegang verleent tot 
bepaalde C-Diensten ten belope van deze voorafbetaalde 
waarde. 

 
2. Aansluitings- en Activatieprocedure  
 
De klant kan toegang krijgen tot de C Diensten hetzij door het afsluiten van een abonnement, hetzij 
door de aankoop van een voorafbetaalde belwaarde.  
 
2.1 Abonnement 
 
2.1.1 De klant moet zijn originele abonnementsaanvraag : 

a. ofwel indienen bij C of bij een C Verdeler 
b. ofwel met een fotokopie van de onder 2.1.2 vermelde informatie binnen de drie 

werkdagen na activatie van het abonnement per post overmaken aan C. 
 

2.1.2 Een abonnementsaanvraag is maar geldig indien zij vergezeld is van de volgende documenten 
: 

 
a. natuurlijke personen :  
- een geldige originele Belgische identiteitskaart of paspoort of, waar toepasselijk, de 

originele identiteitskaart voor vreemdelingen uitgegeven in België; 
- het bewijs dat hij een vaste woonplaats of verblijfplaats heeft in België; 

 b. rechtspersonen :  
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 - de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statuten en wijzigingen van de 
statuten, bewijs van de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon 
vertegenwoordigt en het bewijs van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid; 

 c. Volmachthouders van een ander natuurlijk of rechtspersoon : 
 - het bewijs van zijn identiteit en volmacht. 
 - alnaargelang het geval de documenten vermeld onder 2.1.2.(a) of onder 

2.1.2.(b); 
 
 
2.1.3. C is gerechtigd om van elke klant de overlegging te vragen van bijkomende stukken die de 

kredietwaardigheid van de klant staven. 
 
2.1.4 C behoudt zich het recht voor om vóór de aanvaarding van de abonnementsaanvraag en/of 

tijdens de duur van de overeenkomst, de betaling van een waarborg of van een voorschot te 
vragen van de klant, dit ondermeer in het geval waarin de klant een uitzonderlijk intensief 
belgedrag vertoont. De betaalde waarborg brengt geen intrest op en wordt, indien er geen 
betwisting is, terugbetaald aan de klant binnen 2 maanden na het einde van de overeenkomst 
en nadat alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde sommen aan C werden betaald. 
Het betaalde voorschot brengt geen intrest op en mag gebruikt worden ter betaling van de 
eerste facturen van C aan de klant.  

 
2.2. Voorafbetaalde belwaarde  

 
2.2.1 De voorafbetaalde belwaarde geeft de klant ten belope van het bedrag van deze belwaarde 

rechtstreeks toegang tot een aantal C Diensten. De beschikbare C Diensten en de toepasselijke 
tarieven variëren naargelang het type van de gekozen voorafbetaalde belwaarde. Meer informatie 
hierover is beschikbaar bij C, de C Verdelers en op het Internet. 

 
2.2.2 De klant kan oproepen verrichten met het hem toegewezen MSISDN-nummer, zolang de 

voorafbetaalde belwaarde niet volledig is opgebruikt. Zolang C dit nummer niet heeft ingetrokken 
overeenkomstig artikel 4.3, kan de klant er oproepen op ontvangen.  

 
2.2.3 De klant heeft nooit recht op enige terugbetaling door C van de door hem aangekochte belwaarde. 

 
2.2.4 De klant, die gebruik maakt van de voorafbetaalde belwaarde maar zich niet registreert bij C, 

aanvaardt dat zijn identiteit niet gekend is door C en dat C bijgevolg niet in staat is om aan deze 
klant enige informatie  over te maken uit hoofde van deze algemene voorwaarden. 

 
2.3 Activatie  
 

De eerste oproep verricht met de C SIM-kaart komt automatisch terecht bij C Help, die de 
klant activeert. Na het opgeven van de nodige gegevens tijdens deze eerste oproep, ontvangt 
de klant gratis bijkomende informatie, indien nodig. 

 
2.4 Weigering van toegang tot de C Diensten 
 

C behoudt zich het recht voor om de klant de toegang tot de C-Diensten, bijkomende diensten, 
opties, roaming of internationale gesprekken geheel of gedeeltelijk te weigeren om één van de 
volgende redenen: 

 
- in geval van fraude  
- in geval van bewijs of vermoeden van niet-betaling 
- op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het netwerk 
- indien de klant een mobiele telefoon gebruikt die storingen veroorzaakt in het C-

netwerk, dan wel niet is goedgekeurd volgens de ETSI-normen. 
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- indien de klant de C Diensten gebruikt in strijd met artikel 5, of in strijd met de 
geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen; 

- indien de klant nalaat om alle vereiste informatie/documenten overeenkomstig artikel 
2.1.2 correct voor te leggen of nalaat zijn abonnementsaanvraag over te maken aan C 
overeenkomstig artikel 2.1.1; 

- Indien klant nalaat de in artikel 2.1.4 vermelde waarborg of voorschot te betalen 
binnen de gevraagde termijn; 

- in geval van niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen uit een andere 
overeenkomst met C 

 
3. Aankoop van een C Product 
 
3.1. Elk C Product wordt eigendom van de klant vanaf de aankoop ervan door de klant.  De klant 

draagt vanaf dat ogenblik het risico van diefstal of verlies van het C Product, en kan in dit 
verband geen enkel recht doen gelden ten opzichte van C, onverminderd zijn rechten op basis 
van een onderschreven C All-In. 

 
3.2 Indien de abonnementsaanvraag van de klant overeenkomstig artikel 2.4 van deze algemene 

voorwaarden geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, heeft de klant geen enkel recht tot 
teruggave van of terugbetaling van de prijs van het door hem aangekochte C Product, 
onverminderd de bepalingen van artikel 6. 

 
3.3 C draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de C GSM. De C GSM is enkel gedekt 

door de standaard garantievoorwaarden van de fabrikant die zijn toegevoegd in de verpakking 
van de C GSM.  

 
4. Prestaties, verplichtingen en aansprakelijkheid van C 
 
4.1 Inspanningsverbintenis 
 
 C zal alle redelijke middelen aanwenden om de veiligheid en zekerheid van het  

C-netwerk en om de goede werking van de C Diensten te verzekeren. De klant erkent echter 
dat een perfecte werking van de C Diensten niet altijd en overal kan gewaarborgd worden, 
aangezien 1) het C-netwerk niet 100% van het Belgisch grondgebied en de Belgische 
bevolking bestrijkt, en 2) de radiosignalen kunnen belemmerd worden door externe factoren 
zoals gebouwen, vegetatie of reliëf, evenals door de gebruikte mobiele telefoon.  

 
4.2 Roaming en internationale oproepen 
 
 Afhankelijk van de opties, het type abonnement, een eventuele waarborg of voorschot, of het 

type voorafbetaalde belwaarde, biedt C de mogelijkheid aan de klant om oproepen te doen 
vanuit of te ontvangen in een aantal andere landen dan België ("roaming"), of om oproepen te 
verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale 
oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming 
diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via C Help en worden regelmatig 
aangepast in functie van de akkoorden die C hiertoe sluit met andere operatoren.  

 
4.3 Oproepnummer 
 
Ten laatste bij activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting toegekend aan de klant. 

De klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen, tenzij hierover een 
overeenkomst met C bestaat. De klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. 
Op voorwaarde dat de klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand wordt ingelicht, kan 
C het nummer van de klant wijzigen om dienstredenen, zonder hierbij tot enige schadevergoeding 
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aan de klant gehouden te zijn. Op het einde van de overeenkomst verliest de klant zijn (speciaal) 
nummer definitief.   

 
In het geval van de voorafbetaalde belwaarde, aanvaardt de klant dat het nummer definitief verloren 

gaat indien de klant tijdens een periode van twaalf (12) maanden, berekend vanaf de datum van 
activatie van dit nummer of een daaropvolgende verjaardag van deze datum, via dit MSISDN-
nummer geen betaalde oproepen heeft verricht, of op dit MSISDN-nummer geen betaalde 
oproepen heeft ontvangen. C behoudt zich het recht voor om deze periode te wijzigen.  

 
4.4 Aansprakelijkheid 
 
4.4.1 C is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt tengevolge van :  

a. storingen of kwaliteitsgebreken van de C Diensten wegens externe factoren;  
b. storingen wegens onderhoud aan, verbetering of uitbreiding van het C netwerk;  
c. wijzigingen van de C Diensten overeenkomstig artikel 10.1;  
d. het slecht of foutief gebruik door de klant van de C Diensten,; 
e. de slechte werking van de mobiele telefoon of toebehoren;  
f. het gebruik door de klant van een mobiele telefoon 1) in strijd met de gebruiksaanwijzing, 

2) in één van de in artikel 5.5.2 vermelde omstandigheden of 3) die niet behoorlijk werd 
goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.-normen; 

g. de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van C; 
h. het gebruik of misbruik van de PIN-code van de klant 1) tengevolge van de vrijwillige of 

onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, of 2) indien de klant de standaard 
PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN-code.  

 
4.4.2. In geen geval kan C aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte schade of gevolgschade 

die de klant lijdt uit hoofde van de overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot 
verlies van winst of omzet. 

 
4.4.3 C is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor : 

a. de inhoud van de gesprekken gevoerd via de C Diensten; 
b. de diensten die telefonisch door derden worden geleverd of toegankelijk zijn via de C 

Diensten; 
c. de informatie die telefonisch door derden wordt geleverd of toegankelijk is via de C 

Diensten. 
 
4.5 Persoonsgegevens 
 
4.5.1 De persoonsgegevens die de klant aan C meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van C 

(…). De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer 
en direct marketing, marktonderzoek en de preventie van fraude en inbreuken. In het kader 
van dit laatste doeleinde kan C tevens de bestanden van Preventel vzw, Graydon e.a. 
raadplegen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden opgenomen in één of meerdere 
alfabetische telefoongidsen, dan wel in èèn of meerdere geautomatiseerde telefoongidsen met 
meerdere zoekfuncties. 

 
Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag bij C Help kan de 
klant kennisnemen van zijn gegevens in het bestand en eventueel deze laten corrigeren. De 
klant dient tevens de voorafgaandelijke bijdrage te betalen zoals bepaald in het Koninklijk 
Besluit tot uitvoering van de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  Deze 
bijdrage dient contant, via cheque of overschrijving betaald te worden.  Het inzage-en 
verbeteringsrecht voor de bestanden van Preventel vzw kan uitgeoefend worden bij Preventel 
vzw, Winston Churchilllaan 96, 1180 Brussel.  

 



 52 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de opname van zijn gegevens in een 
alfabetische telefoongids, dan wel in één geautomatiseerde telefoongidsen met meerdere 
zoekfunctie’s en tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing 
door hiertoe een verzoek te richten aan C Help. 

 
In het kader van haar wettelijke verplichting tot bijstand aan de hulpdiensten en gerechtelijke 
instanties, kan C bepaalde persoonsgegevens bekend maken aan voormelde diensten of 
instanties. In het kader van marktonderzoek kunnen gegevens vrijgegeven worden aan 
marktonderzoekbureaus. Verder kan C ondermeer gegevens met betrekking tot klanten, die 
niet aan hun verplichtingen voldoen, overmaken aan Preventel vzw.  Preventel vzw beheert 
een voor de leden van de vzw gemeenschappelijk gegevensbestand met het oog op het 
voorkomen en bestrijden van wanbetalingen en fraude op de telecommunicatienetwerken in 
België. 

 
De klant kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Door het meedelen van zijn persoonsgegevens verleent de klant toestemming tot de 
hogervermelde verwerkingen/raadpleging voor de hogervermelde doeleinden. 

 
4.5.2 De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn oproepen naar C Help voor doeleinden van training 

en controle van het personeel kunnen worden mee-beluisterd door andere werknemers of 
consultants van C dan het rechtstreekse aanspreekpunt van de klant. 

  
5. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant 
 
5.1 Informatie  
 
5.1.1 De klant erkent voor het afsluiten van de overeenkomst alle vereiste informatie te hebben 

ontvangen met betrekking tot de C Diensten en de C Producten.  
 
5.1.2 De klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan C heeft opgegeven (bv. nieuw adres of 

maatschappelijke naam) onmiddellijk schriftelijk melden aan C. 
  
5.2 Zorgvuldig gebruik 
 
5.2.1 De klant dient de C Diensten en de C Producten te gebruiken als een normaal zorgvuldige 

gebruiker, met naleving van de overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de 
gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. 

 
5.3 Verantwoordelijkheid  
 
5.3.1 Behoudens in geval van overdracht van de overeenkomst overeenkomstig artikel 8.2, is en 

blijft de klant als enige verantwoordelijk ten opzichte van C voor de uitvoering van zijn 
verplichtingen onder deze overeenkomst, zelfs indien de klant de mogelijkheid is geboden om 
verschillende gebruikers op te geven aan C. 
 

5.3.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade van C als gevolg van een inbreuk door de klant op 
één van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 

 
5.4 SIM-kaart - PIN-code: 
 
5.4.1 Om misbruiken te voorkomen, dient de klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de 

standaard PIN-code om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De klant is 
verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code. 
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5.4.2 C is en blijft de enige eigenaar van de SIM-kaart die aan de klant wordt bezorgd. De klant mag de 

SIM-kaart niet afstaan, uitlenen, beschadigen of vernietigen.  Indien de klant de SIM-kaart door 
andere personen wil laten gebruiken dient hij hiertoe voorafgaandelijk op het daartoe bestemde C 
formulier de gegevens van alle gebruikers op te geven en samen met de abonnementsaanvraag 
over te maken aan C. Binnen 7 dagen na het einde van de overeenkomst bezorgt de klant de SIM-
kaart terug aan C of aan één van de C shops.  

 
De klant dient alle maatregelen te nemen om verkeerd of onrechtmatig gebruik van de SIM-
kaart te vermijden. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de 
SIM-kaart en elk frauduleus gebruik van de SIM-kaart is verboden. 
 

5.4.3 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart, blijft de klant aansprakelijk voor het gebruik 
en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de klant de schorsing van de C 
Diensten telefonisch heeft verzocht via C Help. Bij dit verzoek moet de klant zich kunnen 
identificeren als  rechtmatig bezitter van de SIM-kaart.  Dit verzoek dient schriftelijk 
bevestigd te worden binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding, samen met het 
nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie. 
Tijdens de schorsing blijven eventuele abonnementsgelden of minimum belwaarden 
verschuldigd. Indien de klant de SIM-kaart terug in zijn bezit krijgt, kan de schorsing, mits 
schriftelijke aanvraag en mits betaling van eventuele activatiekosten, opgeheven worden. Op 
aanvraag van de klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt C een nieuwe SIM-kaart aan 
de klant. 

 
5.5 Mobiele telefoon: 
 
5.5.1 De klant zal de C Diensten slechts gebruiken via een mobiele telefoon die aangepast is aan het 

C-netwerk, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.-normen. De klant zal hierbij de 
gebruiksaanwijzing van zijn mobiele telefoon strikt opvolgen. Zowel vóór als na de activering 
van de C Diensten kan C van de klant eisen om zijn mobiele telefoon aan te bieden voor 
controle.   

 
5.5.2 De klant erkent op de hoogte te zijn van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van 

mobiele telefoons, in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de 
buurt van brandstoffen en explosieven, en op de storingen die het gebruik kan veroorzaken op 
medische apparatuur en in vliegtuigen.  

 
5.5.3 De klant wordt aangeraden het verlies of de diefstal van zijn C GSM onmiddellijk telefonisch 

te melden aan C, zodat C deze C GSM op afstand de toegang ontzeggen tot het C-netwerk en 
tot het netwerk van de operatoren die lid zijn van het EIR.  De klant moet zich kunnen 
identificeren als eigenaar van de C GSM en moet binnen de acht (8) dagen na de telefonische 
melding een schriftelijke bevestiging van het verlies of de diefstal naar C sturen, samen met 
het nummer van het Proces-Verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie. 
Het verlies van de C GSM doet geen afbreuk aan de verplichting van de klant tot betaling van 
alle bedragen verschuldigd in verband met de C Diensten. 

 
5.6 Wijziging tariefplan 
 
5.6.1 Voor zover de klant het recht heeft om naar een ander tariefplan over te schakelen, erkent de 

klant dat, indien hij toegang heeft gekregen tot de C Diensten in het kader van een 
promotioneel aanbod uit hoofde waarvan hij een voordeel heeft ontvangen van C, C 
gerechtigd is om specifieke voorwaarden te verbinden aan een dergelijke overschakeling. 
Deze voorwaarden zijn beschikbaar via C Help. 

 
5.7 Versturen van tekstberichten 
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5.7.1. Het is de klant verboden om via het C netwerk tekstberichten te sturen naar groepen van meer 

dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon. 
 
5.7.2. Het is de klant verboden om via het C netwerk naar derden tekstberichten te sturen, die enige 

commerciële boodschap bevatten of inhouden. 
 
6. Verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen 
 

6.1 Het verzakingsrecht zoals beschreven in dit artikel 6 is uitsluitend geldig voor 1) de C Box, 2) een 
apart aangeschafte C GSM, en 3)  een apart aangeschafte C SIM-kaart, die verbonden is aan een 
abonnement.  

 
6.2 Onder de hiernavermelde voorwaarden kan de klant zonder betaling van een vergoeding en 

zonder opgave van enige reden hogervermeld verzakingsrecht uitoefenen :  
a. de klant dient zich binnen de hiernavermelde termijn te begeven naar een C shop: 

- voor een C Box of een apart aangeschafte C GSM: binnen de zeven (7) werkdagen na 
aankoop. 

- voor de C SIM-kaart, die verbonden is aan een abonnement : binnen de zeven (7) 
werkdagen na activatie. 

 b. de klant dient de volgende elementen te overhandigen aan de C shop : 
- het C Product waarop de klant het verzakingsrecht wenst uit te oefenen in de originele 

verpakking en in perfecte onbeschadigde staat; Bij een C Box dient minstens de C 
GSM en de daaraan verbonden documentatie en accessoires te worden teruggebracht; 
en 

- het originele betalingsbewijs van de teruggebrachte waren. 
 
6.3 Indien de klant voldoet aan de onder artikel 6.1 en 6.2 vermelde voorwaarden, ontvangt de 

klant een gedateerd ontvangstbewijs, dat de klant recht geeft op terugbetaling van de volgende 
bedragen :  

 a. In geval van een apart aangeschafte C GSM  : 
  de door de klant betaalde prijs voor de betreffende C GSM; 

b. In geval van een C Box, die een C GSM, een C SIM-kaart zonder belwaarde en één of 
meer herlaadkaarten bevat wordt de terug te betalen waarde bepaald in functie van de 
elementen die door de klant worden terugbezorgd : 
- de C GSM met alle herlaadkaarten in ongebruikte staat, met of zonder de C SIM-

kaart : de klant ontvangt de prijs die hij voor de betreffende C Box heeft betaald; 
- de C GSM, zonder herlaadkaarten, met of zonder de C SIM-kaart : de klant ontvangt 

de prijs die hij voor de betreffende C Box heeft betaald, verminderd met de 
belwaarde vertegenwoordigd door deze herlaadkaarten;  

- de C GSM, met de C SIM-kaart, met de herlaadkaarten in gebruikte staat : de klant 
ontvangt de prijs die hij voor de betreffende C Box heeft betaald, verminderd met 
de door de klant reëel gebruikte belwaarde; 

- de C GSM, zonder de C SIM-kaart, met de herlaadkaarten in gebruikte staat : de 
klant ontvangt de prijs die hij voor de betreffende C Box heeft betaald, 
verminderd met de belwaarde vertegenwoordigd door deze herlaadkaarten; 

c. In geval van een C Box, die een C GSM en een C SIM-kaart met belwaarde bevat, 
wordt de terug te betalen waarde bepaald in functie van de elementen die door de 
klant worden terugbezorgd :  
- de C GSM, zonder de C SIM-kaart : de klant ontvangt de prijs die hij voor de 

betreffende C Box heeft betaald, verminderd met de belwaarde die de C SIM-
kaart bij aankoop vertegenwoordigde;  

- de C GSM, met de C SIM-kaart : de klant ontvangt de prijs die hij voor de 
betreffende C Box heeft betaald, verminderd met de door de klant reëel gebruikte 
belwaarde. 
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 De terugbetaling aan de klant gebeurt in principe binnen de vijfenveertig dagen (45) volgend 

op de afgifte van het ontvangstbewijs, en dit op de door C bepaalde wijze. De klant heeft geen 
automatisch recht op een terugbetaling in contanten. C behoudt zich het recht voor om het 
terug te betalen bedrag te compenseren met eventuele uitstaande bedragen die de klant aan C 
verschuldigd is. Indien de door de klant verschuldigde bedragen het door C terug te betalen 
bedrag overschrijden, is C gerechtigd om de terugbetaling aan de klant op te schorten tot 
laatstgenoemde de door hem verschuldigde bedragen integraal heeft betaald. 

 
6.4 De klant verliest onherroepelijk zijn verzakingsrecht zoals voorzien in dit artikel 6 in geval 

van gehele of gedeeltelijke (lichte) beschadiging, defect, diefstal of verlies van het materiaal 
gedekt door het verzakingsrecht, of zodra hij als onderschrijver van het C All-In een 
vervangings-mobiele telefoon aanvraagt.  
 
Indien het verzakingsrecht eveneens de C SIM-kaart dekt, eindigt het eventuele abonnement 
verbonden aan deze kaart op het moment van de overhandiging aan de klant van het 
ontvangstbewijs vermeld in artikel 6.3. Indien de C Diensten binnen de verzakingstermijn 
reeds werden geactiveerd, mag C in voorkomend geval betaling vragen van het pro rata 
temporis verschuldigde abonnementsgeld, evenals van alle kosten voor gebruikte C Diensten 
(bijv. gesprekskosten, eventuele aansluitingskosten, kost van een speciaal nummer). Indien de 
klant de C diensten bij wijze van abonnement liet activeren in het kader van een promotioneel 
aanbod van C en vervolgens gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, vervalt het promotioneel 
voordeel dat uit hoofde van dit aanbod aan de klant is toegekend, en dient de klant het reeds 
ontvangen voordeel aan C terug te betalen. 

 
 
 
 
7. Tarieven, facturatie en betaling 
 
7.1 Tarieven 
 
7.1.1 Eventuele aansluitingskosten zijn verschuldigd vanaf de indienststelling van het aangevraagde 

abonnement op de C Diensten. Eventuele abonnementsgelden of minimale belwaarden zijn 
verschuldigd vanaf de aanvang van het abonnement en zijn maandelijks en vooraf betaalbaar. 
Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van geluid als van data, zijn verschuldigd voor 
alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaminggesprekken.  

 
7.2. Facturatie en betaling 
 
7.2.1 De factuur die aan de klant wordt gericht, vermeldt de volgende gegevens :  
 

- eventuele aansluitingskosten 
- een eventueel abonnementsgeld of een eventuele minimum belwaarde 
- bijkomende bijdragen voor eventuele opties of bijkomende diensten 
- de gedetailleerde kostprijs van de nationale gesprekken  
- de gedetailleerde kostprijs van internationale gesprekken 
- de gedetailleerde kostprijs voor het gebruik van roaming-diensten 
- de kostprijs van oproepen naar speciale nummers 
- eventuele andere kosten en kredieten aan de klant in rekening te brengen. 

 
Mits aanduiding in de abonnementsaanvraag of mits een schriftelijke aanvraag in de loop van 
de overeenkomst kan de klant niet-gedetailleerde facturen bekomen. 
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7.2.2 Behoudens afwijkende overeenkomst en behoudens indien C beslist om tussentijdse facturen 
uit te schrijven, stuurt C de factuur aan de klant op maandelijkse basis. De eerste factuur kan 
evenwel tussen twee normale factuurdata verzonden worden. In geval van tariefwijzigingen of 
wijziging van het gekozen tariefplan, worden deze gewijzigde tarieven (pro rata temporis) 
toegepast en aangerekend.  Hetzelfde geldt indien de klant nieuwe of bijkomende diensten 
aanvraagt.  

 
De klant erkent dat de kost van roaming-diensten meerdere maanden na de datum van het leveren van 

de roaming-dienst kan gefactureerd worden, vermits C hiervoor de informatie van de andere 
betrokken operatoren dient af te wachten. 

 
7.2.3 de factuur wordt aan de klant in één (1) exemplaar verzonden. De klant kan evenwel op 

aanvraag en mits betaling van het door C opgegeven bedrag één of meerdere duplicaten van de 
factuur krijgen. 

 
7.2.4 Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde  termijn, en 

bij gebreke aan een dergelijke termijn binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, door 
middel van één van de volgende betaalmiddelen: 

 
- bankoverschrijving of postoverschrijving, door middel van het 

overschrijvingsformulier gevoegd bij de factuur; 
- bankdomiciliëring, via het invullen van de relevante coupon bij het aanvraagformulier 

of elk ander daarvoor dienend document; 
- kredietkaartdomiciliëring (Visa, MasterCard, Eurocard, American Express), via 

invulling van het formulier ter beschikking gesteld door C; 
- contant in de C shops. 

 
Voor het gebruik van andere betaalmiddelen kunnen bijkomende kosten aangerekend worden 
door C. 

 
7.2.5 Als C geen betaling ontvangt van de gefactureerde bedragen binnen de gepreciseerde 

betalingstermijn, gelden vanaf het verstrijken van deze termijn van rechtswege 
verwijlinteresten ten belope van de wettelijke interestvoet vermenigvuldigd met 1,5. Indien C 
door herhaaldelijke betalingsachterstand aanmaningsbrieven dient te versturen kan zij hiertoe 
administratieve kosten aanrekenen ten bedrage van 250 BEF per brief. Verder kan C een 
forfaitaire schadevergoeding aanrekenen ten belope van 15% voor elke factuur die niet betaald 
werd op haarvervaldag met een minimum van 2000 BEF.  
 

De klant kan een gelijkwaardige vergoeding vorderen indien C de op grond van de overeenkomst aan 
de klant verschuldigde bedragen niet betaalde binnen de door de overeenkomst voorziene termijn. 

 
7.2.6 De betwisting van een factuur van C dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen één 

maand na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan C Help. Deze 
mogelijkheid doet geen afbreuk aan de verplichting van de klant om deze factuur binnen de 
normale termijn te betalen.  

 
7.2.7 Indien blijkt dat een te hoog bedrag werd aangerekend aan de klant en dit door de klant werd 

betaald, wordt het verschil, voor zover mogelijk, gecompenseerd met de bedragen 
gefactureerd in de daaropvolgende facturen.  

 
8. Overdracht van de overeenkomst 
 
8.1 C kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

overdragen aan een derde zonder de instemming van de klant.  Dergelijke overdracht geeft 
geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de klant. 
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8.2 De klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst slechts aan 

een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk mits 1) de voorafgaandelijke schriftelijke 
instemming van C, en 2) zowel de klant als de overnemer het hiertoe bestemde C 
overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan C overgemaakt hebben. 

 
 Het is de klant ten allen tijde verboden om de aan hem toegewezen SIM-kaarten op enige 

wijze onder te verhuren, of op enige andere wijze te commercialiseren. Een inbreuk op dit 
verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk op de overeenkomst in de zin van 
artikel 9.3.1.1. 

  
9. Inwerkingtreding en opzegging van het abonnement - Schorsing van de C Diensten  
 
9.1 Aanvang en duur van het abonnement: 
 

Het abonnement vangt aan na aanvaarding door C van de abonnementsaanvraag van de klant 
of, indien dit eerder gebeurde, bij de activatie van het abonnement. Tenzij de klant in de 
abonnementsaanvraag uitdrukkelijk geopteerd heeft voor een gespecifieerde bepaalde duur, is 
het abonnement van onbepaalde duur.  

 
9.2 Schorsing van de C Diensten 
 
9.2.1 Door C: 
 

C kan de C Diensten met onmiddellijke ingang en zonder verwittiging geheel of gedeeltelijk 
schorsen in elk van de volgende gevallen :  

a) indien de klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet naleeft;  
b) in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag binnen de 

betalingstermijn, of van vermoeden van niet-betaling; 
c) in geval van fraude, of van vermoeden van fraude; 
d) indien de klant foute, onvolledige of valse informatie gaf bij de 

abonnementsaanvraag of de wijziging van deze informatie niet meedeelde 
overeenkomstig artikel 5.1.2;  

e) indien de klant weigerde om binnen de gepreciseerde termijn de in artikel 2.1.4 
bepaalde waarborg of voorschot te betalen; 

f) indien C vaststelt dat de mobiele telefoon gebruikt door de klant storingen kan 
veroorzaken of niet goedgekeurd is overeenkomstig de toepasselijke E.T.S.I.-
normen; 

g) op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het 
netwerk. 

 
In de hogervermelde gevallen van schorsing heeft de klant geen recht op enige 
schadevergoeding vanwege C, en blijft de klant gehouden aan zijn verplichtingen onder de 
overeenkomst, betalingsverplichtingen inbegrepen. Terzake erkent en aanvaardt de klant dat 
tijdens de periode van schorsing van de C Diensten eventuele abonnementsgelden of 
minimum belwaarden blijven doorlopen. 

 
De schorsing wordt opgeheven zodra C het bewijs ontvangt dat de situatie is geregulariseerd. 
De kosten van desactivering en activering kunnen aan de klant aangerekend worden. 

 
9.2.2 Door de klant: 
 

De klant kan verzoeken om de C Diensten gedurende een bepaalde periode te schorsen, mits 
betaling van de kosten van desactivering en activering. Eventuele abonnementsgelden of 
minimum belwaarden blijven verschuldigd tijdens een dergelijke schorsingsperiode. Een 
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dergelijke schorsing wordt opgeheven na een uitdrukkelijk verzoek hiertoe door de klant aan  
C. 

 
9.3 Opzegging van het abonnement 
 
9.3.1 Door C 
 
9.3.1.1 C heeft het recht om bij aangetekend schrijven het abonnement eenzijdig te beëindigen mits 

een opzegtermijn van vijftien (15) dagen : 
 a. indien de schorsing van de C Diensten zoals bepaald in artikel 9.2.1 vijftien 

dagen voortduurt; 
 b. indien de klant een inbreuk op de overeenkomst niet heeft hersteld binnen de 

vijftien (15) dagen na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door C. 
 

9.3.1.2 In geval van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de 
klant, of van een onherstelbare inbreuk op de overeenkomst dient het abonnement als van 
rechtswege beëindigd beschouwd te worden en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst. 

 
9.3.1.3 De opzegging van het abonnement door C overeenkomstig de artikelen 9.3.1.1 en 9.3.1.2 geeft 

de klant geen recht op schadevergoeding en doet geen afbreuk aan de plicht van de klant tot 
betaling van alle verschuldigde bedragen.  

 
9.3.2 Door de klant  

 
9.3.2.1 De klant kan een abonnement van onbepaalde duur bij aangetekend schrijven beëindigen mits 

een opzegtermijn van één (1) maand. Een abonnement van bepaalde duur wordt na einddatum 
automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de klant dit abonnement minstens één 
maand voor de einddatum opzegt bij aangetekend schrijven. 

 
 
9.3.2.2 Indien de klant niet akkoord is met aangekondigde tariefverhogingen of wijzigingen van de 

algemene voorwaarden, kan hij zijn abonnement, van onbepaalde dan wel van bepaalde duur, 
bij aangetekend schrijven beëindigen mits een opzegtermijn van één (1) maand.  Indien de 
tariefverhoging enkel betrekking heeft op een bepaalde bijkomende C Dienst, beperkt het recht 
van de klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde  manier en onder dezelfde voorwaarden 
de betreffende bijkomende C Dienst op te zeggen. 

 
9.3.2.3 Indien de klant het abonnement eenzijdig verbreekt vóór het verstrijken van de bepaalde duur, 

dient hij een vergoeding te betalen die gelijk is aan de abonnementsgelden of minimum 
belwaarden voor de periode lopend tot aan het einde van de bepaalde duur.  

 
10. Wijzigingen 
 
10.1 C mag de technische kenmerken van de C Diensten tijdelijk dan wel permanent wijzigen of 

beperken indien de explo itatie of organisatie van de C Diensten dit vereisen. Indien een 
dergelijke wijziging implicaties heeft voor de klant, brengt C de klant hiervan één (1) maand 
op voorhand op de hoogte. 

 
10.2 Behoudens eventuele afwijkingen toegestaan door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie, verbindt C zich ertoe om toekomstige wijzigingen van de algemene 
voorwaarden èèn (1) maand voor de inwerkingtreding en tariefverhogingen vijf (5) 
kalenderdagen voor de inwerkingtreding op een gepaste manier aan de klant mee te delen. 

 
11. Klachten en geschillen 
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11.1 De klant kan met vragen en klachten 7 dagen op 7, 24 uur op 24, terecht bij C Help: 

 
11.2 Indien de klant niet tevreden is met de oplossing geboden door C Help, kan hij zich wenden 

tot de Ombudsdienst.  Het adres en telefoonnummer van de Ombudsdienst zijn te vinden in de 
informatiepagina's van de telefoongids. 

 
11.3 Gerechtelijke bevoegdheid 
 

Elk geschil betreffende de overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet 
ondermeer via C Help of de Ombudsdienst kon worden geregeld, behoort tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij een bijzondere wet andere bevoegdheden 
oplegt. In dat geval is de rechter van de plaats waar de verbintenis (betaling) moet worden 
uitgevoerd, bevoegd, tenzij een bijzondere wet dit niet toelaat. C kan vrijwillig verzaken aan 
dit bevoegdheidsbeding. 
 

11.4 Toepasselijk recht 
 

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst. 
 
 __________________________ 
 
 
 
 
 
 


