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Aanvullende informatie bij de algemene voorwaarden voor MyProximus Mobile (Zie 
Bijlage 1) 

Gelieve dit document terug te faxen naar 02 / 205 91 31 of naar uw gebruikelijke contactpersoon binnen 
Proximus: 

Proximus N.V   
Ter attentie van MyProximus Mobile  
Koning Albert II-laan 27 
1030 Brussel 

Alvorens dit document terug te sturen vragen we u te controleren of de volgende rubrieken correct zijn 
ingevuld: 

Ik ondergetekende, ________________________________________________________ ,  
geldig vertegenwoordiger van het bedrijf _________________________________________ ,  
met zetel te _____________________________________________________________  
(hierna de 'Klant'), bevestig dat de volgende perso(o)n(e)n aangeduid werd(en) als administrator(s) in het 
kader van het MyProximus Mobile-platform, elk met de bevoegdheid de hierna opgesomde entiteit(en) te 
binden, inzonderheid via de intekening op bepaalde betalende diensten via het MyProximus Mobile- 
platform. 

In geval van eén enkele administrator voor de organisatie1 

 
Naam: 
 _______________________________________________________________
__  
Voornaam: _____________________________________________________________  
Gsm-nummer: ___________________________________________________________  
E-mail: _______________________________________________________________ 

Light administrator1 ? ja/neen (doorhalen wat niet past) 

Ondernemingsnummer(s): 

Gelieve alle ondernemingsnummers van uw organisatie te specificeren in onderstaande tabel. 
 

  

  

  

  

 

 

1 Voor meer informatie, zie verklarend document als bijlage 2 

In geval van verschillende administrators voor de organisatie1: 
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Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

Naam: ___________________________  
Voornaam: _______________________  
Gsm-nummer: _____________________  
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

 

De Klant verbindt zich ertoe Proximus in kennis te stellen van elke wijziging van de bovenstaande 
gegevens. 

 

1 Voor meer informatie, zie verklarend document als bijlage 2 

Voor de Klant, 
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Naam: 
_________________________________________________________________  
Voornaam: _____________________________________________________________  
Functie: ______________________________________________________________ 
Datum: 
________________________________________________________________ 

Handtekening: 
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Bijlage 1 Algemene Voorwaarden MyProximus Mobile 

Artikel 1. Voorwerp 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna de 'Algemene voorwaarden' genoemd) zijn van toepassing op het 
MyProximus Mobile-platform van Proximus, die de Klant een beveiligde toegang tot allerlei 
onlineapplicaties bieden. Deze onlineapplicaties worden beschreven in de Specifieke voorwaarden die bij de 
Algemene voorwaarden gevoegd zijn.  
 
1.2 De levering van het MyProximus Mobile-platform wordt beheerst door deze Algemene voorwaarden, 
de Specifieke voorwaarden en het behoorlijk ingevulde contract voor toegang tot het MyProximus Mobile-
platform (hierna het 'Inschrijvingsformulier'), dat beschikbaar is op de website van Proximus Mobile. Elke 
onlineapplicatie is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en aan de Specifieke voorwaarden met 
betrekking tot de onlineapplicatie. Indien de Specifieke voorwaarden verschillen van de Algemene 
voorwaarden, hebben de bepalingen van de Specifieke Voorwaarden voorrang.  

1.3 Het MyProximus Mobile-platform zal de gebruikers van de Klant (hierna de 'Klant', 'u' of de 'gebruiker') 
toelaten de volgende transactiegegevens online te raadplegen en/of te wijzigen: 
- de gegevens met betrekking tot de diensten van Proximus  waarop de Klant ingetekend heeft; 
- de facturatiegegevens. 

Artikel 2. Veiligheidsmaatregelen voor toegang tot MyProximus Mobile 

2.1 Paswoord  
 
Het paswoord en de login die aan de gebruiker worden meegedeeld, vormen de toegangssleutel tot de e-
account van de Klant. Elke gebruiker binnen de organisatie van de Klant krijgt een unieke login en een uniek 
paswoord om zich te laten authenticeren door het internetbeveiligingssysteem van Proximus. Zorg ervoor 
dat ze vertrouwelijk worden behandeld. Deel ze aan niemand mee en verander regelmatig van paswoord. 
Elke gebruiker kan zijn paswoord zo vaak wijzigen als hij wil door in te loggen op de pagina 'MyProximus' en 
te kikken op de link 'mijn paswoord wijzigen'. Breng Proximus onmiddellijk op de hoogte van elk verlies of 
diefstal van een login en/of paswoord. 

 

2.2 Unieke identificatie 
 
Elke gebruiker moet zijn persoonlijke login en paswoord gebruiken voor zijn authenticatie door het 
internetbeveiligingssysteem van Proximus. Zodra de gebruiker correct geauthenticeerd werd, krijgt hij 
afhankelijk van het overeengekomen profiel toegang tot het geheel of een deel van de diensten waarop de 
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Klant heeft ingetekend. Elke gebruiker kan op het MyProximus Mobile-platform van de Klant de diensten 
selecteren die hij wenst te gebruiken. 
 
2.3 Uitloggen  
 
Elke gebruiker dient MyProximus Mobile op het einde van elke raadplegingssessie te sluiten en uit te 
loggen van zodra hij geen toegang tot MyProximus Mobile meer nodig heeft. Zo wordt vermeden dat 
derden zich toegang verschaffen tot uw e-account wanneer de gebruiker zich van zijn computer verwijdert 
zonder de sessie te hebben afgesloten.  

2.4 Veiligheidsrisico in verband met het gebruik van niet-erkende geautomatiseerde softwareapplicaties.  
 
Om veiligheidsredenen en om de gegevens van de Klant te beschermen is de toegang tot de website van 
de MyProximus Mobile beperkt tot SSL-compatibele browsers. Gebruik in geen geval andere software, 
programma's, applicaties of andere middelen om toegang te krijgen tot of in te loggen op de website van 
Proximus of om het proces voor het verkrijgen, downloaden, overdragen of doorsturen van inhoud naar of 
van informaticasystemen of websites van Proximus te automatiseren.  

2.5 Recht van afschaffing 
 
Proximus behoudt zich het recht voor elke toegang tot MyProximus Mobile, indien nodig zonder 
voorafgaande kennisgeving, af te schaffen indien zijn beveiligingssystemen een kwaadwillige activiteit 
detecteren. Deze maatregelen kunnen de afschaffing van de e-accounts van de gebruikers of de 
blokkering van de netwerkadressen omvatten. 

Artikel 3. Procedure, inwerkingtreding en duur 

De verzending van het Inschrijvingsformulier leidt automatisch tot de sluiting van een contract voor 
toegang tot MyProximus Mobile tussen uzelf en Proximus. Proximus zal de Klant verwittigen indien de 
aanvankelijke inschrijving anders moet gebeuren dan door de verzending van het Inschrijvingsformulier. 

Behoudens andersluidende bepaling treedt het contract met betrekking tot de toegang tot MyProximus 
Mobile in werking op het ogenblik dat de eerste login en paswoord bestemd voor uw organisatie door 
Proximus worden geactiveerd.  

Indien bijzondere bepalingen van toepassing zijn op de activering van een onlineapplicatie, zullen deze 
worden gestipuleerd in de Specifieke voorwaarden met betrekking tot deze onlineapplicatie.  

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde duur.  

Artikel 4. Toegang tot MyProximus Mobile 
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Om verschillende gebruikers binnen de organisatie van de Klant op veilige en gecontroleerde wijze toegang te 
geven tot MyProximus Mobile stelt de Klant binnen zijn organisatie een of meer aanspreekpunten ter 
beschikking, die optreden als contactpersonen voor MyProximus Mobile. De Klant deelt aan Proximus de 
identiteit en de gegevens mee van de aanspreekpunten die hem vertegenwoordigen. 

Elke vraag om toegang tot MyProximus Mobile wordt ingediend via het Inschrijvingsformulier. Elke vraag om 
toegang tot MyProximus Mobile wordt automatisch naar het aanspreekpunt gestuurd en door deze laatste 
online gevalideerd in het systeem dat daartoe door Proximus ter beschikking wordt gesteld via MyProximus 
Mobile. 

Proximus zal enkel toegang verschaffen tot MyProximus Mobile aan de gebruikers van wie de vraag om 
toegang in het daartoe voorziene systeem werd goedgekeurd door het aanspreekpunt. De rechten verleend 
aan de gebruikers worden bepaald afhankelijk van de organisatie van de Klant.  

Proximus zal slechts gevolg geven aan een vraag om afschaffing van een gebruikerstoegang indien het 
aanspreekpunt daartoe via e-mail een aanvraag stuurt. 

De toegang tot MyProximus Mobile en het gebruik van de gegevens die dankzij deze laatste werden verkregen, 
zijn strikt beperkt tot de gebruikers van wie de aanvraag werd goedgekeurd door het aanspreekpunt.  

De Klant dient erop toe te zien de gegevens van de gebruikers up-to-date te houden en aan Proximus elke 
wijziging van deze gegevens mee te delen. 

Indien de Klant geen aanspreekpunt heeft aangeduid, zal Proximus de toegang tot MyProximus Mobile 
toekennen aan de personen geïdentificeerd op het Inschrijvingsformulier van de Klant. Door het 
Inschrijvingsformulier in te dienen bevestigt de aanvrager dat hij door de Klant gemachtigd is om in te tekenen 
op MyProximus Mobile en om toegang te hebben tot de transactiegegevens van de Klant. Proximus kan de 
gegrondheid van het Inschrijvingsformulier niet controleren en wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
frauduleuze aanvragen voor toegang af. De toegang tot MyProximus Mobile en het gebruik van de gegevens 
die dankzij deze laatste werden verkregen, zijn strikt beperkt tot de gebruiker die als dusdanig wordt 
geïdentificeerd op het Inschrijvingsformulier. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

5.1 De Klant is aansprakelijk voor het gebruik van de onlineapplicaties waartoe hij via de login en het paswoord 
toegang heeft. De Klant dient erop toe te zien dat elke gebruiker kennisneemt van de Algemene en Specifieke 
voorwaarden en deze naleeft. De Klant is als enige aansprakelijk voor de aanduiding van deze gebruiker(s) en 
dient verantwoording af te leggen voor elke handeling of nalatigheid van deze laatste(n) bij het gebruik van 
MyProximus Mobile. 

5.2 Behoudens opzettelijke inbreuk en/of andersluidende dwingende wetsbepalingen, is Proximus niet 
aansprakelijk voor:  

(i) de beschikbaarheid van MyProximus Mobile, de juistheid of samenhang van de via MyProximus Mobile 
verkregen gegevens en van de gegevens vervat in elk officieel document dat vóór of tijdens het gebruik van 
MyProximus Mobile wordt verstuurd; 

(ii) de eventuele termijn tussen het ogenblik dat een oproep wordt verstuurd en het ogenblik dat de 
commerciële transactiegegevens beschikbaar zijn via de MyProximus Mobile; 

(iii) alle directe, indirecte, consecutieve schade of elk door u geleden financieel verlies.  
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5.3 Proximus verbindt zich ertoe al het nodige in het werk te stellen voor de goede werking van MyProximus 
Mobile en beslist als enige over de technische middelen die de toegang tot MyProximus Mobile mogelijk maken.  

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

6.1 De eigendomsrechten van de gegevens met betrekking tot de Klant blijven te allen tijde eigendom van 
Proximus. De levering van MyProximus Mobile door Proximus heeft geenszins een overdracht van de 
eigendomsrechten op de gegevens van de Klant tot gevolg.  

6.2 De gegevens verkregen via MyProximus Mobile zijn enkel bestemd voor intern gebruik binnen het bedrijf van 
de Klant en mogen niet gepubliceerd of op gelijk welke manier bekendgemaakt worden aan derden. 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer 

7.1 Van toepassing op MyProximus Mobile betreffende de facturatiegegevens: conform de toepasselijke 
wetgeving inzake telecommunicatie mogen de gegevens die toegankelijk zijn via MyProximus Mobile geen 
uitgaande oproepen bevatten naar gratis nummers of naar de hulpdiensten. Proximus behoudt zich het 
recht voor om bij wijziging van de wetgeving, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, de 
uitgaande oproepen naar nummers die krachtens de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk worden 
uitgesloten van de inhoud van de officiële factuur, uit te sluiten van de gegevens die toegankelijk zijn via 
MyProximus Mobile. 
 
7.2 Proximus vestigt de aandacht van de Klant die MyProximus Mobile voor beroepsdoeleinden gebruikt 
op het feit dat het gebruik van deze diensten valt onder de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (gewijzigd door de 
wet van 11 december 1998). Deze wet bevat onder andere de verplichting om, zodra de gegevens 
geregistreerd worden, de betrokken personen in te lichten over het doeleinde waarvoor de gegevens 
worden gebruikt. 
 
7.3 De gegevens waartoe MyProximus Mobile toegang verschaffen, worden door Proximus op 
vertrouwelijke wijze behandeld. Zij zijn alleen toegankelijk voor de personeelsleden van Proximus die 
instaan voor het beheer van de systemen, de uitvoering van de tests, het oplossen van de problemen op 
verzoek van de Klant of in het algemene belang van de beschikbaarheid van de applicatie of applicaties. 
Daartoe kunnen tijdelijke logins worden gecreëerd. 

Artikel 8. Verlies en diefstal 
8.1 U zult als enige aansprakelijk zijn voor verlies of diefstal van uw login en/of paswoord.  

8.2 In geval van verlies of diefstal van uw paswoord dient u dat conform de bepalingen van artikel 2.2 
onmiddellijk te signaleren. Zodra Proximus op de hoogte is, zal MyProximus Mobile verbonden aan uw 
login deactiveren en u te gepasten tijde een nieuw paswoord verstrekken.  

Bent u uw paswoord vergeten, dan is het mogelijk een nieuw aan te vragen via e-mail: raadpleeg daartoe 
het paswoord recovery proces op www.proximus.be.  
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Via het beheer van uw account op de website van MyProximus Mobile kunt u uw login wijzigen.  

Artikel 9. Beëindiging en deactivering 
Elk van de partijen mag gelijk wanneer het contract schriftelijk opzeggen met een opzeggingstermijn van 
15 kalenderdagen.  

De beëindiging van het contract leidt automatisch tot de deactivering van alle onlineapplicaties.  

Indien bijzondere bepalingen van toepassing zijn op de deactivering van een onlineapplicatie, zullen deze 
worden gestipuleerd in de Specifieke voorwaarden met betrekking tot deze onlineapplicatie.  

In het geval dat u intekent op MyProximus Mobile zonder er gedurende minstens zes maanden actief 
gebruik van te maken, behoudt Proximus zich het recht voor het contract te beëindigen, zonder 
opzeggingstermijn of schadevergoeding.  

U kunt evenwel indien gewenst steeds opnieuw intekenen op MyProximus Mobile. 

Artikel 10. Wijziging van de Algemene en de Specifieke voorwaarden 

Proximus behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden en de Specifieke voorwaarden te 
wijzigen. Het verbindt zich ertoe de betrokken Klanten minstens één (1) maand vóór de inwerkingtreding 
van de wijzigingen op de hoogte te brengen, via elk middel dat het geschikt acht, met inbegrip van een 
onlinemededeling op de website van MyProximus Mobile.  

Indien u ten gevolge van een wijziging van de Algemene of Specifieke voorwaarden de nieuwe 
voorwaarden niet aanvaardt, kunt u het contract in overeenstemming met artikel 9 opzeggen.  
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Bijlage 2 Toelichting bij de aanduiding van een MyProximus Mobile 
administrator 

Terminologie 

MyProximus Mobile administrator: idealiter is er slechts één MyProximus Mobile administrator per 
organisatie. De administrator kan alle data van alle rekeningen en gsm-nummers van zijn organisatie 
beheren en delegate users voor de hele organisatie creëren. 

Organisatie: een organisatie bestaat uit verschillende juridische entiteiten, elk met hun eigen 
ondernemingsnummer. 

Bedrijf: juridische entiteit met een ondernemingsnummer 

Klantenrekening: voor elk bedrijf kunnen er een of meer rekeningnummers zijn. Er wordt per 
rekeningnummer één factuur gestuurd en elke rekening kan verschillende gsm-nummers groeperen. 

 

Voorbeelden 

Beschrijving van de huidige situatie 
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In dit geval: 

-Behoren 5 bedrijven (A, B, C, D en E) tot organisatie X. 
-Bedrijf A heeft 2 klantenrekeningen bij Proximus (A1 en A2), bedrijf B heeft er één, enz. 
-Er zijn 2 Proximus Fleet Management-contracten (1 en 2) binnen de organisatie, die respectievelijk 
betrekking hebben op de data van bedrijven A en B, en E. Voor elk Fleet Management-contract is er een 
administrator, die momenteel een gebruikersnaam heeft. In dit geval: PFMADM1 en PFMADM2. Gebruiker 
PFMADM1 heeft één delegate user gecreëerd (PFMdelUser), die enkel de data van rekeningen A1 en A2 
in PFM kan zien. 

Beschrijving van de situatie na de migratie - administrator op het niveau van de 
organisatie 

 

 

In het bovenstaande voorbeeld 

-Werd de administrator aangeduid op het niveau van de organisatie. 

-Is de administrator de persoon met gsm-nummer 0475 xxxx21. 

-Bestaan de reeds bestaande PFM-gebruikers (PFMADM1, PFMADM2 en PFMdelUser) nogsteeds, maar: 

 Hebben ze nu de administrator als owner. 
 Om het systeem te gebruiken zullen ze moeten worden gemigreerd. Dat betekent dat ze een 

nieuwe user id zullen krijgen die ook hun gsm-nummer zal zijn, maar dat hun bestaande 
gebruiksrechten behouden zullen blijven. 

-Het afgeronde blauwe vak is de grens van wat de gebruikers in de organisatie zullen zien. Hetis meer 
dan wat ze tot nu toe konden zien. De nieuwe administrator zal in staat zijn: 

 gebruikers te creëren, groepen en namen voor alle gsm-nummers en rekeningnummers die 
behoren tot de organisatie (onderstaand blauw vak) te beheren, zelfs die welke niet opgenomen 
zijn in PFM; 

 zich persoonlijk toegang te verschaffen tot Proximanage en Proxihandset voor de bestaande 
contracten door de overeenkomstige rekening te selecteren (Customer Account A1 of Customer 
Account E1); 
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 data van de volledige organisatie te bekijken in andere MyProximus Mobile-applicaties, bv. Tariff 
Plan and Options, en afhankelijk van de omvang van de organisatie, ook opties te activeren. 

 

 

 

Om tot de beschreven situatie te komen dient de klant in zijn MyProximus Mobile contract de volgende 
informatie te verstrekken: 

Eén administrator voor de volledige organisatie 

Naam: Peeters 
Voornaam: Jan 
Gsm-nummer: 0475 xxxx21 
E-mail: jan.peeters@bedrijfB.be 

Ondernemingsnummer(s): 

Ondernemingsnummer a  

Ondernemingsnummer b  

Ondernemingsnummer c  

Ondernemingsnummer d  

Ondernemingsnummer e  

 

Wanneer de administrator niet kan worden aangeduid op organisatieniveau, bijvoorbeeld omdat het niet 
mogelijk is één persoon te vinden die de gebruikers voor de volledige organisatie zou mogen beheren, zijn 
er twee opties: 

- administrators aanduiden op bedrijfsniveau; 

- een light administrator aanduiden. 
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Beschrijving van de situatie na de migratie - administrator op het niveau van het bedrijf 

 

In het bovenstaande voorbeeld 

-Wordt één administrator aangeduid per bedrijf. 

-In dit voorbeeld zou dit niet aangewezen zijn omdat PFM-contract 1 betrekking heeft op twee bedrijven; 
door dat te doen zou geen van de administrators de volledige fleet kunnen zien. Elk afgerond blauw vak is 
de grens van wat elke administrator zal zien. 

 

Om tot de beschreven situatie te komen dient de klant in zijn MyProximus Mobile-contract de volgende 
informatie te verstrekken: 

Verschillende administrators binnen de organisatie: 

Naam: Pieters  
Voornaam: An 
Gsm-nummer: 0475 xxxx01 
E-mail: an.pieters@bedrijfA.com 
Ondernemingsnummer: Ondernemingsnummer a 

Naam:____________________________ 
Voornaam:________________________  
Gsm-nummer: 0475 xxxx21 
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer: _____________ 

Naam: ___________________________ 
Voornaam:________________________ 



MyProximus Mobile Contract  
 

 

 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 13 van 13 

 

Gsm-nummer: 0475 xxxx36 
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer: _____________ 

Naam: ___________________________ 
Voornaam:________________________ 
Gsm-nummer: 0475 xxxx41 
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer: _____________ 

Naam: ___________________________ 
Voornaam:________________________ 
Gsm-nummer: 0475 xxxx51 
E-mail: _________________________  
Ondernemingsnummer:______________ 

 

 

Beschrijving van de situatie na de migratie - administrator light 

 

In dit voorbeeld wordt de administrator ook aangeduid op het niveau van de organisatie, maar kan hij 
alleen maar gebruikers creëren. De administrator kan dan gebruikers creëren met de correcte privileges: 
bedrijf, bedrijvengroep, groep klantenrekeningen, ... 

 

In het contract moet dezelfde informatie worden vermeld als voor administratie op organisatieniveau, 
maar er moet worden aangegeven dat een light administrator gevraagd wordt. 
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