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SMS Solutions Pack 

Samenvatting van het contract 

In deze samenvatting van het contract staan de belangrijkste elementen van de aangeboden 

dienst, zoals vereist volgens het EU-recht (1). Dit maakt het gemakkelijker om diensten met 

elkaar te vergelijken. Volledige informatie over de dienst is terug te vinden in andere 

documenten. 

Diensten 

Nummergebaseerd interpersoonlijke communicatiedienst 

Deze Interactieve sms -oplossing bestaan uit een op de cloud gebaseerd platform dat de interactie 

en communicatie tussen de klant en zijn belanghebbenden (werknemers, klanten, partners, enz…) 

verbetert. 

De dienst omvat de toegang tot een online portal die een sms kan uitsturen en de nodige 

statistieken kan bezorgen. 

 

Prijs 

 

Start 49€/maand (BTW excl) 

‐ incl. 400 berichten  

‐ 0,09€ per bericht buiten bundel 

 

Silver 99€/maand (BTW excl) 

‐ incl. 1.000 berichten  

‐ 0,085€ per bericht buiten bundel 

 

Business 299€/maand  (BTW excl) 

‐ incl. 3.500 berichten  

‐ 0,08€ per bericht buiten bundel 
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Looptijd, verlenging, en beëindiging 

Looptijd van bepaalde duur voor 1 jaar. Schriftelijke opzegging na einde looptijd contract. 

Dienstverlening kosten zijn verschuldigd tot de desactivatie van de dienst. Ingeval van vroegtijdige 

beëindiging tijdens de vaste looptijd, is de opzegging indemniteit als bepaald in het contract 

verschuldigd. 

 

 

Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking 

Gedetailleerde informatie over aangepaste oplossingen : www.proximus.be/handicap 
 

Andere relevante informatie                                                                                                                                                              

Prijzen en beschrijving onder voorbehoud van vergissingen, eventuele toepasselijke promotie en 

latere wijzigingen. Alleen de prijzen die gelden op het moment van inschrijving op de dienst, het 

product of de optie zijn contractueel bindend. 

 

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_disability/particulieren/blog/news/uit-eerste-hand/toestellen-voor-beperking.html?

