BIJZONDERE BEPALINGEN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN
1. Toepasselijkheid
1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer
Bijzondere bepalingen per product of dienst. De in de onderhavige module opgenomen
bepalingen zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien leverancier vaste
en/of mobiele telecommunicatiediensten levert.
1.2 De bepalingen van deze module zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de
Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en de bepalingen van de onderhavige module, prevaleren deze laatste.
2. Dienst
2.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de tussen partijen overeengekomen
vaste en/of mobiele telecommunicatiedienst te leveren.
2.2 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren,
in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met
voldoende bepaaldheid is omschreven.
2.3 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het gebruik van
de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is
tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of
deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
3. Nummertoekenning en nummerbehoud
3.1 Leverancier stelt aan Opdrachtgever voor iedere aansluiting één of meer telefoonnummers
ter beschikking, behoudens indien een telefoonnummer dat reeds bij Opdrachtgever in
gebruik is door leverancier als bruikbaar nummer wordt geaccepteerd.
3.2 Indien Opdrachtgever reeds één of meer telefoonnummers ter beschikking heeft, kan
Opdrachtgever op de bij leverancier gebruikelijke wijze een verzoek tot nummerbehoud
indienen. Leverancier zal dit verzoek in ieder geval weigeren indien blijkt dat de
overeenkomst met de vorige aanbieder van telecommunicatiediensten niet kan worden
beëindigd dan wel indien deze vorige aanbieder medewerking aan het nummerbehoud
onthoudt. Leverancier is gerechtigd een vergoeding voor het nummerbehoud in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
3.3 Leverancier is gerechtigd om tengevolge van wet- of regelgeving of om andere redenen die
een nummerwijziging noodzakelijk maken telefoonnummers te wijzigen of in te trekken.
Leverancier zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de
wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging
noodzakelijk is. Leverancier is wegens een nummerwijziging nimmer aansprakelijk.
3.4 Opdrachtgever zal de telefoonnummers slechts gebruiken overeenkomstig de wet.
3.5 Opdrachtgever kan bij het einde van de overeenkomst leverancier schriftelijk verzoeken het
gebruikte telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van
telecommunicatiediensten die met leverancier afspraken heeft gemaakt omtrent
nummmerbehoud.
3.6 Leverancier is steeds gerechtigd om een ter beschikking gesteld telefoonnummer te wijzigen,
bijvoorbeeld wegens verhuizing van Opdrachtgever naar een andere locatie.
4. Buitengebruikstelling aansluiting
4.1 Leverancier is gerechtigd één of meer aansluitingen – al dan niet tijdelijk - geheel of
gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien Opdrachtgever dit verzoekt of indien

Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet
nakomt. Opdrachtgever blijft gedurende de buitengebruikstelling de vaste (periodieke)
kosten verschuldigd.
4.2 Buiten het bepaalde in het vorige artikellid is leverancier steeds gerechtigd (mobiele)
aansluitingen, om welke andere reden dan ook, tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik
te stellen. Leverancier zal indien mogelijk Opdrachtgever hiervan van te voren op de hoogte
stellen en de duur redelijkerwijs beperken.
4.3 Leverancier is wegens een buitengebruikstelling nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk
voor schade of kosten.
4.4 Leverancier zal slechts op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever de dienstverlening
hervatten. Leverancier kan hieraan voorwaarden verbinden en kan hiervoor
heraansluitkosten in rekening brengen.
5. Informatie verstrekken
5.1 Leverancier is wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een krachtens enige
wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen. Leverancier is nimmer aansprakelijk
voor enige schade van Opdrachtgever of enige derde, indien die voortvloeit uit de
medewerking aan een zodanig verzoek.
5.2 Leverancier is genoodzaakt nummerinformatie uit te wisselen met andere dienstverleners
voor de afwikkeling van het telecommunicatieverkeer. Leverancier staat niet in voor de
naleving van relevante wet- en regelgeving door andere aanbieders.
6. Service Level Agreement
6.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds
slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal leverancier steeds
informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening
en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt,
dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buiten beschouwing lating van vooraf
aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die
buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als
geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door
leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
7. Fysieke factoren
7.1 Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van telecommunicatiediensten negatief kan worden
beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren
(gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de
interconnectie en problemen met de door leverancier en/of Opdrachtgever gebruikte
programmatuur. Leverancier is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens
Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of kosten.
8. Oneigenlijk gebruik
8.1 Opdrachtgever zal de diensten niet gebruiken of laten gebruiken voor een ander dan het
door leverancier beoogde doel.
9. Mobiele telecommunicatie
9.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst een mobiele telecommunicatiedienst
verleent, zal hij per afgesproken eindgebruiker een simkaart met bijbehorend
telefoonnummer en beveiligings- en toegangscodes verstrekken, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Leverancier is te allen tijde gerechtigd deze simkaart te vervangen, mits de
dienst voor Opdrachtgever beschikbaar blijft.

9.2 Opdrachtgever is verplicht de simkaart en de verstrekte en zelf gekozen beveiligings- en
toegangscodes zorgvuldig onder zich te houden en er voor in te staan dat de simkaart en
codes niet in handen komen van een ongeautoriseerd persoon. Bij verlies van de simkaart of
de beveiligings- en toegangscodes zal Opdrachtgever leverancier hiervan met uiterste spoed
schriftelijk op de hoogte stellen, waarna leverancier op verzoek van Opdrachtgever de
simkaart zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is buiten gebruik zal stellen. Opdrachtgever is
alle gemaakte kosten die verband houden met het gebruik van de simkaart verschuldigd tot
en met het moment dat het verzoek tot buitengebruikstelling leverancier heeft bereikt.
9.3 Leverancier is gerechtigd de instellingen van de simkaart (remote) te wijzigen.
9.4 Opdrachtgever is verplicht de simkaart na beëindiging aan leverancier te retourneren of deze
op diens verzoek te vernietigen, behoudens indien partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
9.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een blokkering van apparatuur, waaronder in ieder
geval uitdrukkelijk begrepen een simlock, te deblokkeren of te laten deblokkeren.
10. Vaste telecommunicatie
10.1 In geval leverancier op grond van de overeenkomst een vaste telecommunicatiedienst
verleent, verstrekt leverancier de (huur)lijnen, apparatuur en diensten overeenkomstig de
tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties.
10.2 Apparatuur die ten behoeve van een lijn of dienst wordt geplaatst bij Opdrachtgever, blijft
eigendom van leverancier, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Indien Opdrachtgever eigen apparatuur verbindt met de door leverancier geleverde
aansluitingen zal Opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze apparatuur voldoet aan de bij
of krachtens wet gestelde eisen.
10.4 Ingeval Opdrachtgever een wijziging of verplaatsing van zijn vaste aansluiting wenst, zal hij
leverancier schriftelijk verzoeken daaraan mee te werken. Leverancier zal aan een zodanig
verzoek zijn medewerking niet op onredelijke gronden onthouden. Leverancier kan aan
inwilliging van een zodanig verzoek steeds (financiële) voorwaarden verbinden.
10.5 Indien leverancier voor het verbeteren van zijn dienstverlening medewerking van
Opdrachtgever nodig heeft, zal Opdrachtgever deze niet zonder goede grond onthouden.
11. Duur
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt
telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij
Opdrachtgever of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode. Indien de
overeenkomst ziet op meerdere diensten kan elk der partijen elke dienst afzonderlijk
opzeggen met inachtneming van hetgeen hiervoor bepaald.
12. Betaling
12.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op door leverancier verleende dienstverlening telkens per
kalendermaand vóórafgaand verschuldigd.
12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten die bedoeld zijn om
de bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is, te beïnvloeden.
13. Garantie
13.1 Leverancier staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de vaste en mobiele
telecommunicatienetwerken.

