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1. Overzicht  

Enterprise Voice (hierna de 'Dienst' genoemd) is een Dienst die de Klant openbare telefoniediensten biedt, 

gebaseerd op een dataverbinding van Proximus die geschikt is voor Voice over IP (Internet of Explore). Met 

deze Dienst kan de Klant oproepen tot stand brengen naar het openbare telefonienetwerk van Proximus 

en naar andere vaste en mobiele netwerken die eraan verbonden zijn. 

De Dienst Enterprise Voice is beschikbaar in verschillende dienstformules naargelang het type Customer 

Premises Equipment (CPE), de vereiste spraakkanalen en het feit of de Klant de Proximus-dataverbinding 

onderliggend aan de Dienst uitsluitend wenst te gebruiken voor zijn spraakverkeer of voor de combinatie 

van zijn spraak- en dataverkeer op een unieke toegangslijn:  

• Enterprise Voice Mono1 Standard of Mono Standard 
• Enterprise Voice Mono Converged of Mono Converged  
• Enterprise Voice Duo2 Standard of Duo Standard 
• Enterprise Voice Duo Converged of Duo Converged  
• Enterprise Voice Multi Standard of Multi Standard 
• Enterprise Voice Multi Converged of Multi Converged 
• Enterprise Voice Multi Excellence3 of Multi Excellence 

De Standard-versie van de Dienst Enterprise Voice wordt geleverd met een voice-onlyconfiguratie, meer 

bepaald wordt enkel de Dienst Enterprise Voice getransporteerd over de Proximus-dataverbinding. 

De Converged-versie van de Dienst Enterprise Voice wordt geleverd met een configuratie waarbij de 

Spraak- en Datadienst worden getransporteerd over eenzelfde Proximus-dataverbinding. 

De Klant moet in elk geval over de nodige Quality of Service (QoS) beschikken om de spraakkwaliteit te 

verzekeren. 

Behalve voor de Converged-formules is de onderliggende Proximus-dataverbinding van de Dienst 

inbegrepen bij de Dienst en wordt die uitsluitend voor spraakverkeer gebruikt. In het geval van de 

Converged-formules is de onderliggende Proximus-dataverbinding van de Dienst niet inbegrepen bij de 

Dienst en maakt die het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst indien het een vereiste is. 

Bovendien is het in alle gevallen zo dat de Dienst de PBX (op de site of in de Cloud) niet omvat en maakt 

die ook het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst. 

De functie van de Dienst wordt meer in detail beschreven in de rubriek ‘Functionele Diensten’, terwijl de 

support die wordt verleend aan de Klant tijdens de implementatie- en de operationele fasen 

respectievelijk in de rubrieken ‘Implementatiediensten’ en ‘Operationele Diensten’ wordt beschreven. De 

beschikbare Service Levels worden beschreven in de rubriek 'Service Level Agreement'. 

 
 
 

 

 

1 Ook gekend als Bizz IP Telephony Mono 
2 Ook gekend als Bizz IP Telephony Duo 
3 Enkel beschikbaar op Glasvezel 
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2. De Dienst in een notendop 

De onderstaande tabel beschrijft de functionele dienstcomponenten van de Dienst, samen met de 
componenten om de Dienst tijdens de implementatie- en operationele fase te ondersteunen. 

De Dienst wordt aangeboden in verschillende formules. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
dienstcomponenten die bij de formules inbegrepen zijn, waarbij 'S' voor standaard staat, 'AO' voor 
afzonderlijke overeenkomst en 'O' voor optioneel. 
 

Zodra de dienstformule en de (eventuele) opties via de Bestelbon geselecteerd zijn, wordt het 

toepassingsgebied van deze Overeenkomst bepaald. In geval van toevoeging of wijziging van 

dienstcomponenten wordt een nieuwe Overeenkomst opgemaakt. 

 

Enterprise Voice Dienstcomponenten Mono Duo Multi 
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FUNCTIONELE DIENSTCOMPONENTEN 

Spraaknetwerkcom

ponenten 

VoIP-platform 
S S S S S S S 

Proximus-

dataverbinding 

Dataverbinding van Proximus 
S AO S AO S AO S 

CPE Dataverbinding CPE (modem/router) S AO S AO S AO S 

 Spraak-CPE indien technisch vereist     S S S 

Spraakdiensten Spraakkanalen (min.) 1 1 2 2 2 2 30 

 Spraakkanalen (max.) 1 1 2 2 16 120 120 

 Public on-net-oproepen S S S S S S S 

 Public off-net-oproepen S S S S S S S 

 Noodoproepen  S S S S S S S 
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Enterprise Voice Dienstcomponenten Mono Duo Multi 
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Diensten met 

toegevoegde 

waarde 

Nummering (individueel)4 

1 1 2 2 2 2 2 

 Extra individuele nummers4     O O O 

 Reeks van 10/100/1000/100004     0 O O 

 Directorydiensten O O O O O O O 

 CLIP: Calling Line Identification Presentation O O S S S S S 

 CLIR-T: standaardweergave toegestaan S S S S S S S 

 CLIR-T: standaardweergave beperkt O O O O O O O 

 COLP: connected line display S S S S S S S 

 CNIP: Calling Name Identification Presentation     O O O 

 DTMF  S S S S S S S 

 OCB-P: Permanent Outgoing Call Barring  O O O O O O O 

 ICB-P: Permanent Incoming Call Barring O O O O O O O 

 Privénummer O O O O O O O 

 Tijdelijke verhuizing     S S S 

 CT: Call Transfer (doorverbinding) O O S S    

 CF: Call Forwarding (doorschakeling) O O S S    

 

 

4 Standaard is het volledige aantal nummers van het kiesplan tot de volgende formule beperkt: 2*aantal individuele nummers + 1*aantal 

nummerreeksen <=32 
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Enterprise Voice Dienstcomponenten Mono Duo Multi 
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 CFNreach: Call Forwarding Not Reachable     O O O 

 DRS1 Group CFU – Proximus Managed     S S S 

 WAO: Weigering Anonieme Oproep O O O O O O O 

 Signaal tweede oproep O O S S    

 Phone mail O O O O 0 O O 

 Gesprek met drie O O S S    

 Keuze taal S S S S S S S 

DIENSTCOMPONENTEN VOOR DE IMPLEMENTATIE 

 Configuratie en activering S S S S S S S 

OPERATIONELE DIENSTCOMPONENTEN  

Reactieve 

ondersteuning 

Toegang tot de Service Desk 
S S S S S S S 

 Diagnose op afstand S S S S S S S 

 Interventie op afstand S S S S S S S 

Rapportering Rapportering Dienstgebruik AO AO AO AO AO AO AO 

Dienstvensters SSH-dienstvenster voor afhandeling van Incidenten (ma-

vr van 8 u tot 18 u) 
S S S S S S S 

Service Level: 

doelstellingen 

Dienstherstelling P1 (dezelfde dag) 
0  O  O   

 Standard SLA (ma-za van 7 u tot 22 u, Dienstherstelling 

P1 5 u, Dienstbeschikbaarheid 99,9% jaarlijks) 
      S 
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Enterprise Voice Dienstcomponenten Mono Duo Multi 
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 Dienstvenster 24/7 voor afhandeling van incidenten in 

Standard SLA 
      O 

 Standard Plus SLA (24/7, Dienstherstelling P1 3 u, 

Dienstbeschikbaarheid 99.965% jaarlijks) 
      O 

 Gold SLA (24/7, Dienstherstelling P1 2 u, 

Dienstbeschikbaarheid 99,99% jaarlijks) 
      O 

3. Functionele diensten 

3.1 Overzicht 

3.1.1 Gemeenschappelijke componenten 

De verschillende formules omvatten de volgende gemeenschappelijke componenten:  

• VoIP-platform; 
• Proximus-dataverbinding 

3.1.1.1 IP-platform 

Het VoIP-platform, ook IP Multimedia Subsystem (IMS) genoemd, vormt de kern van de Proximus-

backbone en omvat de uitrusting voor oproepbehandeling, mediagateway, monitoring en beveiliging. Dit 

platform is georedundant en wordt gehost in de Proximus-datacenters en beheerd door Proximus. Het 

biedt de nodige spraakkanalen en -diensten voor de systemen van de Klant (telefoon/faxtoestellen voor 

de Mono- en Duo-formules of PBX voor de Multi-formules) en verwerkt de communicatie naar andere 

openbare netwerken (Vast, Mobiel, Internationaal). De geavanceerde spraakfuncties worden geleverd door 

de applicatieservers gekoppeld aan IMS of indien Enterprise UC-functies vereist zijn, via de Proximus Cloud 

UC-platformen. Monitoring en beveiliging worden geleverd door de Session Border Controller van het 

netwerk die toegang tot en beveiliging van het platform biedt. 

Hieronder volgt een overzicht van de ondersteunde spraakcodecs en de overeenkomstige bandbreedte 

wanneer wordt overgeschakeld naar het openbare telefonienetwerk PSTN/ISDN: 
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BB/SK5 

  

ADSL VDSL2 Verbruik  

G729 45 Kbps 30 Kbps Spraak 

G711 

T.38 

110 Kbps 

45 Kbps 

90 Kbps 

45 Kbps 

Spraak/Fax/Data 

Fax 

 

Andere codecs zijn toegestaan voor openbare on-net punt-tot-puntcommunicatie waarbij de beide 

uiteinden moeten geconnecteerd zijn op de Proximus VoIP-dienst (voorbeeld High Definition Voice 

G.722). Proximus biedt echter geen enkele garantie op andere codecs dan de bovenvermelde in termen 

van compatibiliteit, kwaliteit of gereserveerde bandbreedte. 

Ook de mediagateways zijn eigendom van en worden beheerd door Proximus. Ze bevinden zich op de 

grens van de oplossing en bieden toegang tot de openbare telefoonnetwerken (vaste en mobiele). Ze 

zetten VoIP-pakketten om in traditionele geschakelde telefonie en netwerktoegang voor internationale 

carriers. 

3.1.1.2 Proximus-dataverbinding 

De Proximus-dataverbinding is de fysieke toegangslijn tot de Dienst. De Dienst kan worden verstrekt via 

diverse fysieke toegangstechnologieën (bv. DSL, GPON, Ethernet) via verschillende types fysieke lijnen 

(bv. koperlijnen, glasvezellijnen). Hij verbindt de Klantsystemen (telefoon/faxtoestellen voor de Mono- en 

Duo-formules of de PBX voor Multi-formules) met het databackbonenetwerk van Proximus. In geval van 

Multi-formules omvat de Proximus-dataverbinding geen connectiviteit tussen de telefoon/faxtoestellen 

van de Klant en de PBX van de Klant (ook bij een cloud-PBX). 

In afwijking van de Algemene Voorwaarden voor de VoIP-dienst, behalve voor Converged-formules, is de 

Proximus-dataverbinding inbegrepen bij de Dienst. De Proximus-dataverbinding mag uitsluitend worden 

gebruikt voor het spraakverkeer van de Klant en niet voor het gewone dataverkeer van de Klant. Voor de 

Converged-formule is de Proximus-dataverbinding niet inbegrepen bij de Dienst. Het is een vereiste die 

onder een afzonderlijke overeenkomst valt. De Proximus-dataverbinding moet worden gebruikt voor het 

spraakverkeer van de Klant en voor zijn gewone dataverkeer. 

De Proximus-dataverbinding is naargelang de situatie van de Klant gebaseerd op xDSL of wordt gedeeld 

voor dedicated glasvezeltechnologieën. Proximus is als enige bevoegd voor de technische middelen die 

nodig zijn om toegang te verlenen tot de Dienst en beslist daarom naar eigen goeddunken welk 

Proximus-dataverbindingstype geschikt is voor de Klant. Bijgevolg mag Proximus bijvoorbeeld eisen dat 

de Klant op zijn eigen kosten zijn bestaande Proximus-dataverbinding aanpast om de Dienst te 

ondersteunen of mag het om technische redenen weigeren een bepaalde formule te leveren aan de 

Klant (in een dergelijk geval zal Proximus aan de Klant voorstellen om een andere formule te kiezen). 

Proximus heeft dezelfde bevoegdheid indien de situatie van de Klant wijzigt gedurende de 

Overeenkomst. Proximus kan niet garanderen dat de Klant de bestelde formule behoudt indien hij 

verhuist naar een zone die door een andere technologie wordt gedekt. 
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3.1.2 Topologie  

De volgende diagrammen geven een overzicht van de netwerktopologie van de Dienst voor de 

verschillende formules. 

3.1.2.1 Enterprise Voice Flavor Mono en Duo 

Enterprise Voice Mono en Duo worden gebruikt om 1 of 2 analoge telefoon-/faxtoestellen aan te sluiten 

op het openbare telefonienetwerk. 

Enterprise Voice Mono levert Spraakconnectiviteit met 1 spraakkanaal (één enkele spraakcommunicatie 

mogelijk) naar 1 analoog toestel. 

Enterprise Voice Duo levert Spraakconnectiviteit met 2 spraakkanalen (twee spraakcommunicaties tegelijk 

mogelijk) naar maximum 2 analoge toestellen. 

In de Standard-configuratie is de Proximus-dataconnectiviteit inbegrepen bij de Dienst. 

De Proximus-dataconnectiviteit is niet inbegrepen bij de Dienst voor de Mono- en Duo Converged-

formules, maar vormt wel een onderdeel van de datadienst geselecteerd door de Klant en maakt het 

voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst.  

Mono Standard is niet beschikbaar op een fysieke xDSL-toegangsverbinding. 

De onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de architectuur van de Mono- en Duo-formules. 

 

 

3.1.2.2 Enterprise Voice Multi Converged 

Multi Converged wordt gebruikt om een PBX van een Klant (PBX op de site of in de cloud) op het 

telefonienetwerk aan te sluiten via de beschikbare Proximus-dataconnectiviteit. 

Hiermee kunnen verschillende spraakkanalen, van 2 tot 120, geleverd worden afhankelijk van de 

beschikbare bandbreedte. 
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De Proximus-dataconnectiviteit is niet inbegrepen bij de Dienst voor de Multi Converged-formules, maar 

vormt wel een onderdeel van de datadienst geselecteerd door de Klant en maakt het voorwerp uit van een 

afzonderlijke overeenkomst. 

3.1.2.3 Enterprise Voice Multi Standard 

Multi Standard wordt gebruikt om een PBX van een Klant (PBX op de site of in de cloud) aan te sluiten op 

het openbare telefonienetwerk. 

Hiermee kunnen verschillende spraakkanalen, van 2 tot 16, geleverd worden afhankelijk van de 

beschikbare bandbreedte. 

De Proximus-dataconnectiviteit is inbegrepen bij de Dienst in de Multi Standard-formule. 

De onderstaande afbeelding biedt een overzicht van de architectuur van de Multi Standard-formule. 

 

 

3.1.2.4 Enterprise Voice Multi Excellence 

Multi Excellence wordt gebruikt om een PBX van een Klant (PBX op de site of in de cloud) aan te sluiten op 

het openbare telefonienetwerk voor Klanten die een dedicated glasvezel wensen als fysieke toegangslijn. 

Het biedt verschillende spraakkanalen van 30 tot 120. 

De Proximus-dataverbinding is inbegrepen bij de Dienst. 

De onderstaande afbeeldingen bevatten de 3 topologieën van de Multi Excellence-formule. Elke topologie 

is verbonden aan een specifieke SLA:  

• De Standard SLA is gebaseerd op een unieke fysieke toegangslijn met een eigen CPE-
dataverbinding. 

• De Standard Plus SLA is gebaseerd op een dubbele fysieke toegangslijn met slechts een CPE-
dataverbinding.  

• De Gold SLA is gebaseerd op een dubbele fysieke toegangslijn, elk met een eigen CPE-
dataverbinding. 
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Enterprise Voice Multi Excellence – Standard-topologie 
 
 
 

 
 
Enterprise Voice Multi Excellence – Standard Plus-topologie 
 
 
 

 
 

 
 

Enterprise Voice Multi Excellence – Gold-topologie 

3.1.3 Customer Premises Equipment (CPE) 

De CPE wordt gebruikt als interface tussen de Klant en de Dienst. 

De Dienst kan enkel worden geleverd als de verschillende CPE’s op het stroomnet zijn aangesloten. 

Indien de Klant de zekerheid wil dat de Dienst operationeel blijft tijdens een stroomonderbreking, dan moet 

hij zorgen voor de beveiliging van de elektrische stroomvoorziening van de CPE (batterij- of UPS-back-up 
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of UPS bijvoorbeeld). Er kan een UPS-back-up worden besteld bij Proximus. Dit is echter geen component 

van de Enterprise Voice-dienst. 

3.1.3.1 CPE-dataverbinding - modem/router  

Proximus levert de Klant een CPE-dataverbinding als de de Proximus-dataverbinding inbegrepen is bij de 

Dienst. 

Voor de Mono Standard- en Duo Standard-formules dient Proximus de CPE, b-box genaamd, te leveren 

aan de Klant. Proximus installeert en configureert het toestel, dat door Proximus in het kader van de Dienst 

wordt verhuurd. De CPE vormt het demarcatiepunt van de Dienst, wat betekent dat Proximus 

verantwoordelijk is voor de levering van de Dienst tot en met dit fysieke punt (inbegrepen). 

De Mono Standard- en Duo Standard-formules worden geleverd op de analoge poorten van de b-box, 

waarop de Klant analoge toestellen, zoals een telefoon of een fax, kan aansluiten. Voor Enterprise Voice 

Mono Standard zal er één analoge poort actief zijn, terwijl er voor Enterprise Voice Duo Standard twee 

analoge poorten worden geactiveerd met elk een eigen telefoonnummer. 

Voor de Multi Standard- of Excellence-formules levert Proximus de Klant een CPE (een modem, ook b-

box of router genaamd) afhankelijk van het type Proximus-dataverbinding. Proximus installeert en 

configureert de modem of de router, die door Proximus in het kader van de Dienst wordt verhuurd. 

Voor de Converged-formules is de Proximus-dataverbinding niet bij de Dienst inbegrepen. Bijgevolg is de 

CPE-dataverbinding niet bij de Dienst inbegrepen. Ze maakt deel uit van de overeenkomst voor de 

dataverbinding. 

3.1.3.2 VoIP CPE - Bizz IP box 

Voor de Multi-formules verzekert Proximus standaard de Dienst tot aan de Proximus IP-PBX 

(demarcatiepunt) op voorwaarde dat de Klant gebruikmaakt van een door Proximus gecertificeerde IP-

PBX voor de interoperabiliteit met de Dienst en die door Proximus wordt beheerd. De verkoop of huur, de 

installatie, configuratie en het onderhoud van deze gecertificeerde IP PBX valt niet binnen het kader van 

deze Dienst. 

Gebruikt de Klant geen door Proximus gecertificeerde en beheerde IP PBX dan geldt als vereiste voor de 

PBX die de Klant op de Dienst aansluit dat het ofwel (1) een IP PABX is die compatibel is met de Proximus-

netwerkspecificaties van de Enterprise Voice Multi-dienst of (2) een ISDN-2 PABX die compatibel is met de 

ISDN-2-specificaties. In alle gevallen levert Proximus als extra betalende optie een Voice Customer 

Premise Equipment (Bizz IP Box genaamd) aan de Klant, die door Proximus wordt verhuurd, geïnstalleerd, 

geconfigureerd en beheerd. Deze Bizz IP Box vormt het demarcatiepunt van de Dienst (inbegrepen). 
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3.2 Spraakdiensten 

3.2.1 Spraakkanalen 

Het aantal spraakkanalen bepaalt het aantal simultane communicaties die een Klant tegelijk kan voeren. 

Met een spraakkanaal kan er één spraakcommunicatie verzonden of ontvangen worden tussen de Klant 

en een correspondent op het openbare netwerk van Proximus. 

De spraakkanalen die aan de Klant worden verstrekt in het kader van de Dienst zijn afhankelijk van de 

formule en het type onderliggende dataverbinding aan de Dienst: 

 Mono 

 

Duo Multi 

Standard 

 

Multi  

Converged 

Multi 

Excellence 

 

ADSL 

VDSL 

Glasvezel 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4  

16 

16 

4 

8 

120 

Niet beschikbaar 

Niet beschikbaar 

120 

Maximumaantal spraakkanalen per Enterprise Voice-formule 

Hoeveel spraakkanalen er exact kunnen worden ondersteund, is afhankelijk van de gegarandeerde 

bandbreedte van de beschikbare Proximus-dataverbinding. Het aantal kan ook beperkt zijn door de PBX 

van de Klant, daarom dient de Klant zijn PBX-overeenkomst ter zake te raadplegen. De spraakkanalen 

worden over de Proximus-dataverbinding getransporteerd via een dedicated spraak-VLAN dat 

geconfigureerd is met de correcte prioriteiten om de vereiste audiokwaliteit te verzekeren. 

3.2.2 Public on-net-oproepen 

Met Public on-net-oproepen worden oproepen bedoeld tussen een Klant die op het Proximus VoIP-

platform is geconnecteerd en een andere correspondent van een andere Klant die eveneens op het 

Proximus VoIP-platform is geconnecteerd. Deze oproepen worden niet gerouteerd naar of lopen niet over 

het openbare geschakelde telefoonnet. Zij worden per minuut aangerekend, bovenop het 

abonnementsgeld voor de Dienst. 

3.2.3 Public off-net-oproepen 

Met Public off-net-oproepen worden oproepen bedoeld tussen een Klant die op het Proximus VoIP-

platform is geconnecteerd en een correspondent die niet geconnecteerd is op het Proximus VoIP-netwerk 

(bv. geconnecteerd op het openbaar geschakeld telefoonnetwerk of het mobiele netwerk). 

Ze worden per minuut aangerekend, bovenop het abonnementsgeld voor de Dienst. 
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3.2.4 Private on-net-oproepen  

Met Private on-net-oproepen worden telefoonoproepen bedoeld tussen twee sites van eenzelfde virtual 
private network (VPN) van de Klant. Private on-net-oproepen worden aangerekend als Public on-net-
oproepen. 

3.2.5 Noodoproepen 

De Dienst biedt toegang tot de hulpdiensten, waarbij de statische lokalisatie gebeurt via het postnummer 

van de Site vanwaar wordt gebeld. Wanneer een noodoproep uitgaat van een telefoonnummer dat werd 

geleverd aan een Site in Gent bijvoorbeeld, wordt die gerouteerd naar de hulpdienstencentrale van de 

betreffende zone 9000. 

Indien de Dienst echter in combinatie met een Cloud PBX wordt gebruikt, dient de Klant zorgvuldig te 

checken in zijn PBX-overeenkomst of noodoproepen mogelijk zijn. De inherente nomadische functie van 

de Cloud PBX houdt immers in dat de locatie van de eindgebruiker kan variëren, waardoor de routering van 

de oproep naar de juiste hulpdienst en de garantie dat de hulpdiensten zich wel degelijk naar de locatie van 

de eindgebruiker begeven, afhankelijk zijn van de PBX-functies en niet van de Dienst. Beperkingen van 

noodoproepen door het gebruik van de Cloud PBX kunnen niet worden beschouwd als een mindere of 

slechte werking van de Dienst. Meer bepaald wijst Proximus alle aansprakelijkheid af in geval van slechte 

werking of onbeschikbaarheid van noodoproepen ten gevolge van het gebruik van een Cloud PBX.  

3.3 Nummers en routering 

3.3.1 Gidsnummers 

Het kiesplan kan reeksen van 10, 100, 1000 tot 10.000 vaste telefoonnummers of individuele vaste 

telefoonnummers bevatten. Er kunnen verschillende niet-opeenvolgende reeksen worden gecombineerd 

in één nummeringsplan. 

De procedure voor de toewijzing van de nummers is computergestuurd en de nummers worden 

geografisch toegewezen. De klant mag - als dat technisch mogelijk is - ook zelf een nummer kiezen indien 

dit op het ogenblik van zijn aanvraag nog beschikbaar is. Er wordt een toeslag aangerekend op basis van de 

prijzen in de prijslijst. 

De Klant behoudt zijn nummers tot de Overeenkomst verstreken of beëindigd is, tenzij Proximus 

genoodzaakt is het nummer te wijzigen wegens dienstredenen. In dat geval zal de Klant ten laatste zes 

maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging een kennisgeving ontvangen. 

De Klant kan ervoor opteren een verandering van het telefoonnummer aan Proximus te vragen tegen 
betaling van een toeslag. 

Bij verandering van het nummer - zowel indien beslist door Proximus als aangevraagd door de Klant of 

door een herlocatie - zal Proximus gedurende een periode van drie maanden het (de) nieuwe 

telefoonnummer(s) meedelen aan oproepers die naar het (de) oude nummer(s) bellen, tenzij de Klant 

aanvraagt dit niet te doen of indien het om een geheim nummer gaat. 

Die mededeling gebeurt gratis indien de Klant akkoord gaat met het standaardbericht dat Proximus 
voorstelt. Tegen betaling van een toeslag kan de Klant het standaardbericht vervangen door een ander. 
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Indien technisch mogelijk kan de Klant de Dienst, tegen betaling van een toeslag, verlengen tot na de 
periode van drie maanden. 

3.3.2 Nummeroverdraagbaarheid 

Na de activering van de Dienst kan de Klant de overdracht van zijn bestaande nummers naar zijn nieuwe 

telefoonlijn aanvragen. Bij verhuizing naar een ander adres in dezelfde telefoonzone kan hij een 

nummeroverdracht ook aanvragen tegen betaling van een toeslag. 

Standaard wordt een dergelijke nummeroverdracht uitgevoerd van maandag tot vrijdag, tussen 8 u en 

16.30 u en met een minimale impact of zonder impact op de Dienst. Om technische redenen kan het 

gebeuren dat een aantal functies of diensten met toegevoegde waarde onmogelijk overdraagbaar zijn. 

Het nummer van een andere Klant kan worden overgenomen tegen betaling van een extra vergoeding, op 

voorwaarde dat beide Klanten deze nummeroverdracht via het gepaste formulier aanvragen. Zodra 

Proximus dit behoorlijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangt, kent het het betrokken 

nummer opnieuw toe voor zover alle verschuldigde bedragen voor dit nummer volledig vereffend zijn. 

Indien de Klant zijn nummer naar een andere operator wil overdragen, dient hij zich tot deze laatste te 

wenden. De operator in kwestie zal vervolgens de nodige stappen bij Proximus ondernemen in naam van 

de Klant. In de volgende gevallen mag Proximus een dergelijke nummeroverdracht weigeren: 

• indien de Klant vraagt om zijn nummer naar een zone met een ander kengetal over te dragen; 

• indien de operator naar wie de Klant zijn nummer wil overdragen de wettelijke procedure voor 

nummeroverdracht niet naleeft. 

De overdracht van alle nummers van de Dienst naar een alternatieve operator resulteert automatisch in 

de stopzetting van de Dienst. Indien de Klant ervoor opteert slechts een paar nummers over te dragen, 

dient hij de configuratiekosten te betalen, onverminderd de vergoeding voor vroegtijdige opzegging. 

3.3.3 Kiesplan 

De Klant kiest één van de gidsnummers uit het kiesplan van de Dienst als pilootnummer. Dit pilootnummer 

kan eender welk reeksnummer zijn, of een individueel nummer (indien technisch haalbaar). Normaal wordt 

'11' gekozen uit een reeks van 100. 

Bij een inkomende oproep op het pilootnummer zal de Dienst die automatisch routeren naar een vrij 

communicatiekanaal van de groep lijnen. 

3.4 Diensten met toegevoegde waarde 

Afhankelijk van de gekozen Dienstformule ontvangt de Klant een aantal diensten met toegevoegde 

waarde om zijn inkomende en uitgaande oproepen te beheren. 

De tabel in rubriek 2 biedt een overzicht van de diensten met toegevoegde waarde die standaard bij de 

Dienst zijn inbegrepen en van de verkrijgbare opties. De Klant kan op aanvraag een gedetailleerde 

beschrijving krijgen van de functies en het gebruik van de verschillende diensten. 
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Carrierpreselectie is niet mogelijk. 

De correcte werking van die diensten met toegevoegde waarde is afhankelijk van de ondersteuning van die 

specifieke functie door de PBX van de Klant. Proximus wijst alle aansprakelijkheid af bij slechte werking of 

onbeschikbaarheid van de diensten met toegevoegde waarde veroorzaakt door de PBX van de Klant.  

4. Implementatiediensten 

4.1 Bestelling  

De Klant bestelt de Dienst door de desbetreffende Bestelbon behoorlijk ingevuld en ondertekend aan 

Proximus te bezorgen. Op deze Bestelbon specificeert de Klant onder meer het volgende: 

• De gekozen Enterprise Voice-formule 
• De gekozen SLA-formule 
• De gekozen Bizz IP Box voor ISDN of een andere IPBX 
• De gekozen Diensten met toegevoegde waarde 

4.2 De implementatie, activering en aanvaarding 

Bij ontvangst van de behoorlijk ingevulde en ondertekende Bestelbon (bijlagen inbegrepen) start Proximus 
de implementatieprocedure. De Klant zal een verwelkomings-e-mail krijgen ter bevestiging van de 
bestelling en met alle nodige info over de installatie en de activering van de Dienst (met inbegrip van de 
activeringsdatum). 

Alleen Proximus of zijn onderaannemers zijn ertoe gemachtigd de implementatie uit te voeren. Alle 

implementatieactiviteiten worden tijdens de kantooruren verricht. Indien de Klant het wenst, kan hem een 

offerte voor de implementatieactiviteiten buiten de kantooruren worden bezorgd. 

Proximus oefent de volgende activiteiten uit tijdens de implementatie van de Dienst:  

• installatie van de toegangslijn voor de Standard- en Excellence-formules (indien nodig);  
• installatie van de CPE-dataverbinding voor de Standard- en Excellence-formules;  
• installatie van de spraak-CPE indien nodig; 
• toewijzing van de telefoonnummers en/of port-in van de telefoonnummers; 
• activering van de Dienst. 

Tegen het einde van de implementatiefase zal Proximus functionele en performantietests uitvoeren. 

Indien nodig zal Proximus de installatie bijwerken op basis van de testresultaten en een nieuwe reeks tests 

uitvoeren. Op het einde van de installatie en de configuratie zal Proximus voor het verpakkings- en ander 

afvalmateriaal zorgen. Proximus zal de Klant schriftelijk (bv. per e-mail, fax) verwittigen dat de Dienst 

geactiveerd is. De Dienst wordt ter beschikking gesteld van de Klant vanaf de activeringsdatum. 

Om alle misverstanden te vermijden, wijst Proximus de Klant erop dat de volgende activiteiten niet zijn 

inbegrepen bij de implementatie van de Dienst door Proximus, behalve indien dit specifiek werd 

overeengekomen en beschreven in de Bestelbon: 
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• de installatie en activering van de fysieke toegangslijn in geval van de installatie, configuratie en 
activering van de PBX van de Klant voor de Converged-formule. 

• Interne bekabeling 

Timing van de implementatie  

Vanaf de bevestiging van de bestelling van de Klant door Proximus en op voorwaarde dat een actieve 

fysieke datatoegangslijn van Proximus die compatibel is met de bestelde Dienstformule beschikbaar is, en 

indien alle vereisten ingevuld zijn, zal Proximus al het nodige doen om te zorgen dat de Dienst binnen 15 

werkdagen wordt geactiveerd. 

Bij Standard- en Excellence-formules en indien er geen actieve fysieke datatoegangslijn van Proximus die 

compatibel is met de gekozen formule beschikbaar is in de gebouwen van de Klant, is het niet altijd mogelijk 

de bovenvermelde timing toe te passen. De volgende regels gelden in dat geval: 

• Indien de site van de Klant over de nodige bekabeling en uitrusting beschikt en indien de vereiste 
infrastructuur in het openbare domein aanwezig is, geldt de bovenvermelde activeringstiming. 

• Is de infrastructuur niet aanwezig op de site van de Klant, dan is het mogelijk dat er bijkomende 
werken moeten gebeuren, dat de bovenvermelde activeringstiming uitloopt en dat er extra kosten 
zullen worden aangerekend aan de Klant. 

Proximus maakt een afspraak met de Klant om een Siteonderzoek uit te voeren. Een 
dergelijk onderzoek resulteert in een (i) Request for design (RFD) waarin de 
voorwaarden worden gespecificeerd volgens welke de dataverbinding door Proximus 
kan worden geleverd en (ii) een lijst van activiteiten die ofwel door de Klant, ofwel door 
Proximus dienen te worden uitgevoerd. Indien de Klant de werken in zijn gebouwen 
dient uit te voeren, dient hij Proximus de vermoedelijke datum mee te delen waarop 
de werken gebeuren en Proximus in te lichten wanneer de werken volledig beëindigd 
zijn. Indien de Klant wenst dat Proximus de werken in zijn gebouwen uitvoert, dient 
Proximus hem eerst een Offerte voor te leggen voor die specifieke werken om de 
desbetreffende kosten goed te keuren en – na een formele bestelling van de extra 
diensten door de Klant – de timing. 

• Is de infrastructuur op het openbare domein niet aanwezig, dan is het mogelijk dat er bijkomende 
werken moeten gebeuren, dat de bovenvermelde activeringstiming uitloopt en dat er extra kosten 
zullen worden aangerekend aan de Klant: meestal is er voor die werken een toelating van de 
overheid nodig, hetgeen een aanzienlijke vertraging in de installatie van de Dienst tot gevolg kan 
hebben. Onverwachte omstandigheden kunnen ook een vertraging in de installatie van de Dienst 
veroorzaken. In dat geval dient Proximus de Klant in te lichten over de oorzaak en de duur van de 
vertraging. Er wordt een specifieke Offerte betreffende de kosten van de installatiewerken 
afgeleverd aan de Klant. 

In elk geval dient Proximus alle redelijke inspanningen te leveren om de Dienst te activeren binnen de 

gestelde timing in de bevestigingsbrief of RFD die naar de Klant werd gestuurd. Bij vertraging licht Proximus 

de Klant in over de stand van zaken van zijn Bestelling, de vertraging en de reden daarvoor. Proximus deelt 

ook een nieuw geplande installatiedatum aan de Klant mee. Er is geen compensatie door Proximus 

verschuldigd. 

5. Operationele diensten 

Voor elk van de hieronder beschreven dienstcomponenten levert Proximus alle redelijke inspanningen 

om de Dienst gedurende de Overeenkomst operationeel en conform de overeengekomen Service Levels 

ter beschikking te stellen. Conform de algemene voorwaarden moeten alle verplichtingen van Proximus 
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worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis, behalve als ze worden onderworpen aan 

dienstkredieten in geval van inbreuk op de Service Level Agreement. 

De dienstcomponenten in dit hoofdstuk zijn alleen actief nadat Proximus de Dienst geactiveerd heeft. 

5.1 Reactieve ondersteuning 

De familie dienstcomponenten m.b.t. Reactieve ondersteuning bevat componenten om de normale 

operaties te herstellen in geval van Incidenten met zo weinig mogelijk impact op de activiteiten van de Klant 

of de Eindgebruikers. Een Incident wordt gedefinieerd als een onvoorziene onderbreking van een Dienst of 

een vermindering van de Dienstkwaliteit. Een gebrek van een configuratie-item dat de Dienst nog niet heeft 

geïmpacteerd, wordt eveneens als Incident beschouwd. 

Bovendien is een Service Desk beschikbaar voor de Klant om met Proximus te interageren over de 

verschillende aspecten van de Dienst. 

De aanvaardingsprocedure zoals beschreven in de Algemene voorwaarden voor de configuratie en 

installatie is ook van toepassing op de maatregelen die Proximus heeft genomen in het kader van de 

dienstcomponenten m.b.t. reactieve ondersteuning. 

5.1.1 Service Desk  

De componenten van de Service Desk-dienst behelzen de levering van een Single Point of Contact (SPOC) 

tussen Proximus en de Klant voor de support van de diensten tijdens de operationele fase van de Dienst. 

De Klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat oproepen van of naar de Service Desk van Proximus 

kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen bij de betwisting van een commerciële transactie. De 

klant aanvaardt dat en geeft hiervoor zijn toestemming. Oproepen naar of van de Klantendienst mogen 

eveneens worden beluisterd of opgenomen met het oog op kwaliteitscontrole. 

5.1.1.1 Toegang tot de Service Desk 

De Service Desk fungeert als Single Point of Contact (SPOC) voor de Klant bij een Service Event, d.w.z. een 

aanvraag, waarschuwing of melding die verband houdt met de Dienst. Een Service Event wordt door de 

Klant of door Proximus gemeld of kan worden gegenereerd door een systeem dat de Dienst bewaakt of 

beheert, en vereist dat iemand actie onderneemt. Het Service Event wordt door Proximus gelogd als een 

Incident, een Change Request, een Request for Information of een Service Request. Ook kan de Service 

Desk voor On-demand Support gecontacteerd worden. 

De Service Desk is enkel voor de gemachtigde vertegenwoordigers van de Klant bereikbaar (24X7): 

• Telefoon:  
o Service Desk: 0800 14 888  
o Enterprise Service Team 

� 0800 22 200 (NL) 
� 0800 33 200 (FR) 
� 0800 44 200 (D) 
� 0800 55 200 (ENG)  
� +32 800 55 200 (vanuit andere landen) 
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• E-mail: ict-servicedesk@proximus.com  
• Internetadres  

o admit.proximus.be (MyProximus) 
o www.proximus.be/MyContacts  

Wanneer de Klant via telefoon, e-mail of internet een Service Event meldt, zal de Service Desk de identiteit 

van de melder checken aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van gemachtigde vertegenwoordigers 

van de Klant en informatie over het Service Event verzamelen. Aan de Klant kunnen de volgende gegevens 

worden gevraagd (niet-exhaustieve lijst): 

•het identificatienummer van het contract van de Klant; 

•het serienummer van het betrokken Product; 

•de aard van de Request; 

•het adres van de Site waar het betrokken Product zich bevindt; 

•de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de (technische) contactpersoon bij de Klant. 

De Service Desk registreert het Service Event. Na de registratie krijgt de Klant een Ticketnummer. Dit 

nummer geldt als unieke identificatie en moet worden gebruikt bij alle verdere communicatie in dat 

verband tussen Proximus en de Klant. Tijdens de levenscyclus van het ticket zullen de status en de 

interactie met de Klant kunnen worden opgevolgd via het beveiligde portaal dat ter beschikking van de 

Klant wordt gesteld gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst. 

De Service Desk bestaat uit verschillende functionele eenheden: 

• de eerste lijn: treedt op als eerste contactpunt voor de Klant en behandelt diverse Service Events. 
Is verantwoordelijk voor het correct invoeren van het Service Event, lost het indien mogelijk op of 
stuurt het door naar het juiste team van de tweede lijn; 

• de tweede lijn: is technisch beter onderlegd en is verantwoordelijk voor het behandelen van de 
toegekende Service Events tot ze zijn opgelost. In deze context zullen de teams van de 
tweedelijnssupport de Service Events verder escaleren naar interne expertteams of externe 
partijen om de supportdiensten te leveren die onder het contract vallen. 

De afhandeling van elk type Service Event wordt hieronder gespecificeerd. 

Incidenten 

Indien de Klant een Incident vaststelt, registreert hij dit Incident via de Service Desk. Bij een volledige 

onderbreking van de Dienst moet de Klant altijd het ticket loggen door te bellen naar de Service Desk. De 

Service Desk zal het Incident aanvaarden en classificeren, een Incident Ticket creëren en het doorsturen 

naar het juiste supportteam. Proximus zal alle redelijke inspanningen leveren om binnen 15 minuten een 

Incident Ticket te creëren en het aan de Klant te bezorgen. 

De Service Desk kent zelf aan elk troubleticket een prioriteitsgraad toe op basis van de impact die het 

Incident heeft op de activiteiten (zie onder), en stuurt het door naar het team met de passende 

vaardigheden voor behandeling binnen de eventueel toepasselijke SLA. 
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Prioriteitsgraden 

P1  Volledige Dienstonderbreking: de Klant kan geen enkele uitgaande oproep 

naar het klassieke openbare telefoonnet uitvoeren en ook geen inkomende 

oproepen ontvangen op de nummers die werden toegekend aan de Dienst 

(*). 

P2  De Dienst is aangetast, maar niet onderbroken (bv. korte onderbrekingen, 

lagere performantie van de oproepen, problemen met bepaalde inkomende 
of uitgaande oproepen). 

P3  De Dienst is niet rechtstreeks aangetast (bv. aanvraag van informatie, 
aanvraag van herconfiguratie). 

 

(*) Een incident op een Product dat deel uitmaakt van een configuratie die hoge beschikbaarheid levert van 

de functie die het Product biedt (meer bepaald, een Product in een redundante architectuur, waarbij het 

ene Product overneemt als het ander uitvalt) kan geen prioriteit P1 krijgen indien de volledige configuratie 

niet uitgevallen is. 

Change Requests (wijzigingsaanvragen) 

Een Change Request is een aanvraag van de Klant om de configuratie van een configuratie-element te 

veranderen. Zie de gedetailleerde beschrijvingen onder Configuratieafhandeling. Er wordt een ticket 

gecreëerd en voor verdere afhandeling naar de geschikte supportteams gestuurd. 

Request for Information (informatieaanvraag) 

De Klant kan bijkomende informatie vragen of opheldering omtrent een bepaalde Dienst of specifieke 

deliverables van een of meer Diensten (bv. een verzoek om een specifiek rapport te bezorgen, een 

aanvraag om hem bepaalde logresultaten toe te sturen). De Klant dient daarvoor een Request for 

Information (= informatieaanvraag) in te dienen. De Klant wordt verzocht om zijn Request for Information 

via de Selfserviceportal te bezorgen indien voor de betrokken aanvraag authenticatie van de aanvrager 

vereist is. 

Proximus behoudt zich het recht voor de Klant op basis van tijd en materiaal de kosten aan te rekenen die 

met het beantwoorden van de Request for Information gepaard gaan. 

Service Request 

Een Service Request of aanvraag voor Dienstverlening is een Service Event die geen incident, wijziging of 

Information Request is. Er wordt een ticket gecreëerd en voor verdere afhandeling naar de geschikte 

supportteams gestuurd. 

On-demand Support (of support op aanvraag) 

De Klant kan de Service Desk contacteren voor specifieke ondersteuning die niet onder de Overeenkomst 

valt (hierna 'On-demand Support' genoemd). 

Om On-demand Support te bestellen, kan de Klant de Service Desk enkel per telefoon bereiken en de 

nodige informatie geven om een Ticket te registreren. Zijn oproep wordt vervolgens naar het bevoegde 

Support Team doorgestuurd voor een eerste evaluatie. Proximus zal naar eigen oordeel de technische en 

commerciële haalbaarheid van de aanvraag van de Klant inschatten en hem zo snel mogelijk feedback 

geven. Proximus mag de aanvraag van de Klant weigeren indien bijvoorbeeld bepaalde technologieën niet 
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door Proximus worden ondersteund of de implementatie meer dan twee Werkdagen duurt. Als Proximus 

aanvaardt de aangevraagde On-demand Support uit te voeren, ondertekent de Klant het Service Request-

formulier en stuurt hij het terug naar Proximus volgens de in het document vermelde modaliteiten. De On-

demand Support wordt dan geactiveerd. 

Voor On-demand Support wordt een vaste 'opstartvergoeding' en een terugkerende vergoeding voor tijd 

en materiaal aangerekend. 

5.1.2 Incidentafhandeling 

De dienstcomponenten van de Incidentafhandelingsdienst zijn erop gericht de gevolgen van elk Incident te 

verhelpen of tot het strikte minimum te beperken. 

De Incidenten worden volgens het in de Overeenkomst vastgelegde dienstvenster afgehandeld.  Na elke 

interventie wordt de status van het betrokken Incident in de Selfserviceportal voor de Klant geüpdatet. 

Bij melding van een Incident verricht Proximus alle redelijke inspanningen om de hieronder opgesomde 

activiteiten uit te voeren. 

5.1.2.1 Diagnose op afstand 

Proximus analyseert of het gerapporteerde Incident op basis van alle beschikbare informatie 

gediagnosticeerd kan worden.  De analyse gebeurt op afstand (telefonisch, via e-mail en met 

monitoringtools). 

De Klant zal eventueel verzocht worden de nodige inlichtingen te verstrekken en kan instructies krijgen om 

eenvoudige troubleshooting of correcties uit te voeren. 

5.1.2.2 Interventie op afstand 

Zodra een Diagnose op afstand gesteld is en voor zover het Incident ook op afstand kan worden verholpen, 

zal Proximus een Interventie op afstand ondernemen om het Incident op te lossen, ongeacht of het om de 

Hardware, het Besturingssysteem of de Applicatiesoftware gaat. 

Om een Incident op afstand op te lossen, is het mogelijk dat de Klant gecontacteerd wordt om bepaalde 

eenvoudige herstellingsacties ter plaatse uit te voeren. Configuratieproblemen vallen buiten het 

toepassingsgebied van deze dienstcomponent. 

5.2 Rapportering 

Deze familie dienstcomponenten bevat componenten voor de rapportering, door Proximus aan de Klant, 

over technische en andere parameters. 
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5.2.1 Technische rapportering 

Technische rapportering heeft als doel gestructureerde informatie te geven over de specifieke 

performantieparameters van een gemonitord product. De rapporten zijn beschikbaar voor de Klant via het 

selfserviceportaal. Ze zijn statisch en bevatten statistieken en trends. 

5.2.2 Rapportering Dienstgebruik 

De Dienst kan met twee soorten rapportering worden geleverd: 

• standaardrapportering over de facturatie via Bill Viewer, die toegankelijk is via het MyProximus-portaal, 

een beveiligde webinterface speciaal bestemd voor de Klant; 

• rapportering over het verkeer op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. 

 
Rapporten van het dienstverbruik zijn niet bij de Dienst inbegrepen. Ze vallen onder een andere dienst, de 
Bill Viewer-dienst, waarvoor de Klant een afzonderlijke overeenkomst moet afsluiten. 

6. Service Level Agreements (SLA's) 

De toepasselijke SL hangt af van de formule die de Klant heeft gekozen. Die Service Levels dekken de 

werking van het VoIP-platform en de Proximus-dataverbinding begrepen in de Dienst. Voor de 

volledigheid wordt vermeld dat artikel 47 van de Algemene voorwaarden niet van toepassing is op de 

Dienst. De SLA's zijn niet van toepassing op problemen veroorzaakt door de oproepen van slechte kwaliteit 

met interferentie, diafonie of problemen die extern zijn aan het VoIP-platform van Proximus. 

Deze SL's zijn van toepassing op de Dienst die beschreven staat in dit document, voor zover het de 

Proximus-activiteiten betreft. Incidenten of vertragingen die te wijten zijn aan de Klant (bv. de Klant 

aanvaardt de door Proximus voorgestelde termijn om de herstelling uit te voeren niet), Overmacht, derden, 

tijd buiten het Dienstvenster en Geplande werken zijn van de berekening uitgesloten (toepassing van het 

stop-the-clockprincipe). SL's zijn enkel van toepassing op Incidenten waarvoor Proximus verantwoordelijk 

is. 

De SL's gelden zodra de Dienst is geactiveerd en de Klant zijn eventuele referenties heeft gekregen. 

Indien Proximus er niet in slaagt de SL-doelstellingen te halen die in de onderstaande tabel gedefinieerd 

worden, heeft de Klant recht op Dienstkredieten die Proximus hem toekent. De Klant dient deze 

Dienstkredieten uit eigen beweging aan te vragen, aangezien Proximus ze niet proactief toekent. De Klant 

moet de compensatie bij Proximus opeisen binnen drie maanden na het einde van de maand waarin de SLA 

niet werd nageleefd. In de onderstaande tabel worden de Dienstkredieten vermeld die de Klant in geval 

van inbreuk kan opeisen. De Dienstkredieten en het escalatieproces zijn het exclusieve recht van de Klant 

en zijn de enige compensatie bij niet-naleving van de SL door Proximus. 

Op verzoek van de Klant zal Proximus de oproepen naar diens nummer tijdelijk naar een ander 

telefoonnummer doorschakelen. In een dergelijk geval dient de Klant het toepasselijke tarief te betalen dat 

geldt voor de oproepdoorschakeling van het telefoonnummer van de Klant naar een tijdelijk nummer. Deze 

oproepdoorschakeling wordt automatisch gedeactiveerd zodra het incident op de lijn van de Klant is 

opgelost. 
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Indien de Klant heeft ingetekend op de functie 'Oproepdoorschakeling niet bereikbaar' zullen alle oproepen 

automatisch worden gerouteerd naar de voorafbepaalde klantbestemming zodra de verbinding tussen het 

VoIP-platform en de gebouwen van de Klant is uitgevallen en zullen de oproepen na de herstelling van de 

verbinding automatisch naar de oorspronkelijke bestemming worden geherrouteerd.  

6.1 Beschrijving van de Service Levels 

6.1.1 Converged-formules (Mono, Duo of Multi) 

De Dienst biedt de Klant een SL voor de Herstellingstermijn. 

De parameters van de beschikbaarheid van de helpdesk, het Venster voor Afhandeling van Incidenten, de 

Herstellingstijd en de toepasselijke oplossing die gelden voor de Dienst worden gedefinieerd in de 

Klantovereenkomst betreffende de aan de Dienst onderliggende dataconnectiviteit. 

Indien een Incident is veroorzaakt door dataconnectiviteitsproblemen zijn enkel de dienstkredieten voor   de 

dataconnectiviteitsdienst van toepassing. 

6.1.2 Standard-formules (Mono, Duo of Multi ) Excellence-formule 

De Dienst biedt de Klant verschillende SL's voor de Dienstherstellingstijd en de Dienstbeschikbaarheid. De 

SL ‘P1 Dienstherstelling dezelfde dag’ die beschikbaar is in de Mono-, Duo- en Multi Standard-formule, ook 

‘IP Telephony-garantie’ genaamd kan als optie worden besteld. 
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Service  

Level 

Definitie Service 

Level 

Remediëring Mono, Duo en 

Multi Standard 

Excellence 

Standard 

Excellence 

Standard Plus 

Excellence Gold  

Dienstvenster 
voor 
afhandeling 
van Incidenten 

Venster waarin 
Incidenten worden 
behandeld 

Nvt Ma-vrij 8 u -18 u 
Belgische 
feestdagen 

Ma-za 7 u tot 
22 u, excl. 
Belgische 
feestdagen 

Ma-za 7 u tot 22 
u, excl. Belgische 
feestdagen 

24/7 incl. 
Belgische 
feestdagen 

Optie 
Uitbreiding 
Interventie 
venster 

   24/7 incl. 
Belgische 
feestdagen 

24/7 incl. 
Belgische 
feestdagen 

 

Dienst-
herstellingstijd 

De tijd tussen de 
creatie en de 
oplossing van een 
Incident op de Dienst 
binnen het 
overeengekomen 
Dienstvenster, minus 
alle tijd als gevolg van 
een event waarop het 
stop-the-
clockprincipe van 
toepassing is. 

Escalatieproced
ure (zie verder) 
+ 
Dienstkredieten 
worden 
berekend als 
percentage van 
een 
maandelijkse 
vergoeding 
voor de Dienst 
en pro rata de 
periode waarin 
de Dienst 
daadwerkelijk 
bestond. 
 

Zelfde dag voor 
P1-incidenten  
Enkel 
beschikbaar voor 
Glasvezel 

5u voor P1-
incidenten 
 
5% indien > 5 u 
10% indien > 
10 u 
25% indien > 
24 u 

3 u voor P1-
incidenten 
 
5% indien > 3 u 
10% indien > 6 u 
25% indien > 24 
u 

2 u voor P1-
incidenten 
 
5% indien > 2 u 
10% indien > 4 u 
25% indien > 24 
u 

Dienst-
beschikbaar-
heid 

De 
Dienstbeschikbaarhei
d wordt berekend als 
volgt: 
 100*(1 – 
Nettodowntime van 
de Dienst/Totale tijd 
(24x7)) = % 
Dienstbeschikbaarhei
d  
 waarbij de 
Nettodowntime van 
de Dienst de tijd is 
gedurende welke de 
Dienst niet 
beschikbaar is tijdens 
het Dienstvenster 
wegens een P1-
incident, minus de tijd 
die voortvloeit uit een 
event waarop het 
stop-the-
clockprincipe van 
toepassing is.  
waarbij de Totale tijd 
de periode is 
waarvoor de 
Beschikbaarheid 
wordt berekend. 

Escalatieproced
ure (zie verder) 
+ 
Dienstkredieten 
worden 
berekend als 
percentage van 
een 
maandelijkse 
vergoeding 
voor de Dienst 
en pro rata de 
periode waarin 
de Dienst 
daadwerkelijk 
bestond. 
 

 99,9% jaarlijks 
 
1,5% indien < 
99,9% 
5% indien < 
99,7% 
 
Max. 50% van 
de 
maandelijkse 
Dienstvergoedi
ng 

99,965% jaarlijks 
 
1,5% indien < 
99,965% 
5% indien < 
98,5% 
 
Max. 50% van de 
maandelijkse 
Dienstvergoeding 

99,99% jaarlijks 
 
1,5% indien < 
99,99% 
5% indien < 
99,97% 
 
Max. 50% van de 
maandelijkse 
Dienstvergoeding 
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Indien het Incident voor 17 u wordt gerapporteerd. (voor 13 u op zaterdag) wordt de Dienst op de 

Werkdag zelf hersteld. Indien het Incident aan Proximus wordt gerapporteerd na 17u (of na 13 u op 

zaterdag), wordt de Dienst op de eerstvolgende werkdag hersteld. 

6.2 Escalatieproces 

Het escalatieproces blijft beperkt tot de activiteiten inzake het incidentmanagement van Proximus. 

Escalatie gebeurt per definitie alleen voor technische incidenten die een impact hebben op het moment dat 

de Dienst reeds operationeel is. 

De escalatieprocedure is alleen van toepassing op P1- en P2-incidenten, aangezien het dergelijke 

incidenten zijn die een impact op de Dienst hebben. 

6.2.1 Peer-to-peercommunicatie 

Aangezien er voor de klanten geen time-based triggers werden gedefinieerd en om ongepast gebruik van 

hoge escalatieniveaus te vermijden, zal altijd een peer-to-peercommunicatie worden toegepast. Zo wordt 

tijdverlies vermeden wanneer in het kader van externe processen acties voor een of beide Partijen nodig 

zouden zijn. 

Voor elk aangevraagd escalatieniveau dienen Proximus en de Klant dan ook tijdens de escalatieprocedure 

de gegevens van de rechtstreekse contactpersonen uit te wisselen (e-mailadres, gsm-nummer, enz.). 

6.2.2 Start van de escalatie 

Elk eerste verzoek om escalatie moet worden gestart via een contact met de Service Desk na de creatie 

van een incident en na verificatie van de laatst beschikbare incidentstatus. De escalatieprocedure mag niet 

worden gebruikt om bijkomende informatie over eerdere incidenten te krijgen. 

De escalatieprocedure moet telefonisch in gang worden gezet. 

6.2.3 Gebruik van de escalatieniveaus 

De overstap naar een hoger escalatieniveau dient steeds bij het huidige escalatieniveau te worden 

aangevraagd, waarbij tevens de contactgegevens betreffende het aangevraagde escalatieniveau moeten 

worden uitgewisseld. Vanaf niveau 2 zal de peer-to-peercommunicatie worden aangehouden tot het 

incident volledig is opgelost, ook wanneer de business opnieuw operationeel is. 

Het verzoek om naar het volgende escalatieniveau te gaan, zal worden geïnitieerd door het uitblijven van 

acties van een van de Partijen en van bevredigende resultaten op het huidige escalatieniveau. De 

ondersteuning van het Customer Escalation Manager-team zal worden gebruikt voor alle escalatieniveaus 

hoger dan escalatieniveau 2. 

In geval van een algemene onderbreking met een impact op heel wat Klanten zal de situatie proactief 

worden geëscaleerd naar niveau 2. 
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6.2.4 Matrix voor peer-to-peerescalatie 

 

Niveau Klant Proximus Commentaar 

Niveau 0: 

Operaties 

Gegevens van de rechtstreekse 

contactpersonen verstrekken (e-

mailadres, gsm-nummer, enz.) 

ICT Service Desk  

0800 14 888  
- 24/7 

Niveau 1: 

Teamleader/Escala
tiecoach 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-
nummer, enz.) 

Supervisor van de operator 

0800 14 888  

- Enkel tijdens de kantooruren 

- Te triggeren via rechtstreekse 
aanvraag bij niveau 0 

Niveau 2: 

Escalatiebeheer 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-
nummer, enz.) 

Customer Escalation Managers (CEM): 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-nummer, 
enz.) 

0800 14 888  

- Te triggeren via rechtstreekse 
aanvraag bij niveau 0 

- 24/7. 

- CEM-beurtrol georganiseerd 
buiten de kantooruren 

- Niveaus 2 en 1 buiten de 
kantooruren 

Niveau 3: 

Beheer 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-
nummer, enz.) 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-nummer, 
enz.) 

VOORBEELD: 
Team Leader Escalation Management 

John Doe  

Gsm-nummer: +32 477 12 34 56 

john.doe@proximus.com 

- Te triggeren door het 
voorgaande niveau 

Niveau 4: 
 
Department Head 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-
nummer, enz.) 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-nummer, 
enz.) 

VOORBEELD: 
Head Of Customer Ict Service Desk: 
Johnnie Roe  
Gsm-nummer +32 476 12 34 56 
johnnie.roe@proximus.com 

- Te triggeren door het 
voorgaande niveau 

- Head of-beurtrol georganiseerd 
buiten de kantooruren 

Niveau 5: 
Executive 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-
nummer, enz.) 

Gegevens van de rechtstreekse 
contactpersonen verstrekken bij 
escalatie (e-mailadres, gsm-nummer, 
enz.) 

VOORBEELD: 
Director Enterprise Operations: 
Jane Doe  
Gsm-nummer: +32 475 12 34 56 
jane.doe@proximus.com 

- Te triggeren door het 
voorgaande niveau 

- Geen rechtstreekse escalatie 
toegestaan 

- Enkel tijdens de kantooruren 
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7. Bijzondere voorwaarden 

7.1 Algemene informatie 

7.1. De Specifieke voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene voorwaarden voor professionele 

Klanten (ook Algemene voorwaarden genaamd) en op deze Contractuele Dienstbeschrijving. Zij bevatten 

de rechten en verplichtingen van Proximus en de Klant met betrekking tot de levering van de Dienst die in 

dit document wordt beschreven. 

7.2 Voor zover de Dienst een Voice over IP-dienst is, zijn de Algemene voorwaarden voor de 'Voice over 

IP'-telefoondienst van toepassing. Deze Algemene voorwaarden voor de 'Voice over IP'-telefoondienst 

hebben voorrang op de Algemene voorwaarden volgens de hiërarchie die in Artikel 1.2 van de Algemene 

voorwaarden wordt vastgelegd en hebben bijgevolg voorrang op de Algemene voorwaarden, het 

Glossarium en de Offerte voor de beperkte scope van de Dienst. 

7.2 Contractuele procedure 

7.2.1. In afwijking van de Algemene voorwaarden voor de Voice over IP-telefonie wordt de Overeenkomst 

gesloten voor een initiële looptijd van 1 jaar, tenzij een andere initiële termijn wordt vastgelegd in de 

Bestelbon. De initiële bepalingen treden in werking vanaf de reële activeringsdatum van de dienst. 

Na het verstrijken van de initiële looptijd wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een 

onbepaalde periode, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt voor het verstrijken 

van de Initiële termijn. 

7.2.2. Conform de Algemene voorwaarden voor de Voice over IP-telefonie mag elke partij de 

Overeenkomst eender wanneer schriftelijk beëindigen. Proximus zal de Klant een schriftelijke bevestiging 

sturen van de einddatum. Indien de Klant de datum vermeldt waarop hij zijn Overeenkomst wenst op te 

zeggen, dient Proximus alles in het werk te stellen, rekening houdend met de technische kenmerken van 

de Dienst, om deze termijn te respecteren. Indien de Klant geen einddatum vermeldt, zal het Contract 

worden beëindigd mits een opzeg van zes maanden. Er wordt een opzegtermijn van drie (3) maanden 

toegepast indien de Overeenkomst wordt beëindigd door Proximus. 

7.2.3. Indien de Klant voortijdig de Overeenkomst beëindigt gedurende de Initiële termijn dient er een 

compensatie aan Proximus te worden betaald ten belope van alle bedragen die nog verschuldigd zijn voor 

de resterende initiële termijn, onverminderd de terugbetaling van kortingen die de Klant onterecht zou 

genoten hebben. Daarnaast zullen de eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling vervallen 

en zullen de openstaande sommen van bijvoorbeeld de installatie- of infrastructuurkosten onmiddellijk 

verschuldigd worden. Bij een gedeeltelijke beëindiging door de Klant wordt de compensatievergoeding 

berekend pro rata de betrokken lijnen en telefoonnummers. 

 

Indien de Klant niet meer dan vijf (5) oproepnummers heeft, zullen deze kosten beperkt zijn tot het bedrag 

van het maandelijkse abonnementsgeld dat verschuldigd is tot het einde van de eerste zes (6) maanden 
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van de lopende contractuele periode. Dit bedrag is enkel verschuldigd indien de beëindiging plaatsvindt 

gedurende de zes (6) maanden van de lopende contractuele periode. 

7.2.4. In afwijking van de Algemene voorwaarden van de Voice over IP-telefoniedienst zal de beëindiging 
van de Dienst automatisch leiden tot de beëindiging van de aan de Dienst onderliggende dataconnectiviteit, 
behalve voor de Multi Converged-formule. 

7.3 Verplichtingen van de partijen 

7.3.1. Conform de Algemene voorwaarden voor Professionele Klanten, dient de Klant de vereisten vermeld 

in de door Proximus verstrekte documentatie na te leven en aanvaardt hij dat deze vereisten eender 

wanneer kunnen veranderen, zonder te worden beschouwd als een amendement van de Overeenkomst.  

In het bijzonder begrijpt en aanvaardt de Klant dat Proximus niet kan garanderen dat de certificatie die werd 

toegekend aan het door de Klant gekozen IP-PBX-model gedurende de hele looptijd van de 

Overeenkomst zal behouden blijven (zo betekent bijvoorbeeld de commercialisering van een nieuwe 

softwareversie van een eerder gecertificeerde IP-PBX door de fabrikant niet noodzakelijk dat Proximus die 

versie ook zal certificeren). De Klant erkent en aanvaardt dat het mogelijk is dat hij in de loop van het 

Contract het IP-PBX-model op eigen kosten zal moeten vervangen wegens een evolutie van de Dienst of 

de IP-PBX die deze interoperabiliteit niet meer toelaat. Conform de Algemene voorwaarden voor de VoIP-

telefoniedienst dient Proximus de Klant minstens zes (6) maanden vooraf te informeren. 

Naast de Algemene voorwaarden voor Professionele Klanten waarborgt de Klant dat de fysieke omgeving 

waarin Proximus de uitrusting van de Dienst dient te installeren, beantwoordt aan de vereisten van 

Proximus en conform de EMC-regelgeving is betreffende de omgeving, temperatuur, relatieve 

vochtigheid, ventilatiesystemen en veiligheid. De Klant dient ook de nodige bekabeling en PABX-

infrastructuur ter beschikking te stellen om de Dienst te kunnen aansluiten. 

7.3.2. De Klant neemt kennis van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de geografische 

nummers. Proximus kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant deze regels niet naleeft. 

Het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van het nummeringsplan, en in het 

bijzonder artikel 42 en 43, stelt dat geografische nummers specifiek zijn voor de territoriale domeinen van 

België, die moeten worden gerespecteerd. De toekenning van een geografisch nummer dat afhangt van 

een telefoonzone, aan een Klant die fysiek in een andere telefoonzone is gevestigd, is daarom niet 

toegelaten. Het is ook verboden CLI's (Calling Line Identifications) te genereren die niet overeenkomen met 

de telefoonzone waarin de aansluiting van de Klant zich bevindt. 

7.3.3. Als onderdeel van de Dienst heeft de Klant toegang tot een of meer onlineportalen (hierna de 'Portal' 

genoemd) en mag hij ze gebruiken. De Klant dient ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen toegang 

krijgen tot deze beveiligde portalen. De Klant dient ook te voldoen aan alle andere beveiligings- en 

technische normen die Proximus van tijd tot tijd oplegt wat de Portal betreft. Proximus kan niet controleren 

of aanvragen voor toegang en het gebruik van de Portal wettig zijn en wijst elke aansprakelijkheid voor de 

gevolgen van frauduleuze toegang en frauduleus gebruik af. De Klant dient Proximus onmiddellijk 

schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging aan de identificatiegegevens van de gemachtigde 

personen. 

De Klant mag de Portal, noch een gedeelte ervan, niet kopiëren of gebruiken (noch derden, waaronder 

eindgebruikers, toelaten of daartoe machtigen), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Contractuele 

Dienstbeschrijving. Hij mag de Portal niet gebruiken met gelijk welke niet-toegelaten apparatuur of 

producten, noch op een manier die de werking van de Dienst kan schaden, aantasten of uitschakelen. Hij 
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mag de Portal niet wijzigen of afgeleide werken creëren die op de Portal gebaseerd zijn, er reverse-

engineering of decompilatie op toepassen, hem decrypteren, disassembleren of omzetten in een menselijk 

leesbare vorm, tenzij in de mate dat de wet dat toestaat; de Klant mag geen bedrijfseigen nota's of 

legenden die de Portal bevat of die erop voorkomen, wijzigen; de Klant mag de Portal niet gebruiken indien 

dit de rechten van andere partijen schendt. 

7.3.4. De Klant dient een of meer personen aan te stellen met de geschikte vaardigheden, kennis en/of 
ervaring om toe te zien op de Dienst, de efficiëntie en de resultaten van de Dienst te beoordelen en de 
verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Dienst op zich te nemen. 
 
7.3.5. De Klant verbindt zich ertoe Proximus onmiddellijk en correct in kennis te stellen van elk Incident 
betreffende de Dienst en van elke technische of operationele verandering die de levering van de Dienst 
door Proximus zou kunnen beïnvloeden. 
 
7.3.6. Proximus dient zich te houden aan de policy’s en veiligheidsregels die gelden op de sites en in de 
gebouwen van de Klant. De Klant dient Proximus tijdig en schriftelijk van deze policy's en regels in kennis te 
stellen alvorens de interventie bij de Klant wordt uitgevoerd. 

 

7.3.7. De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen om frauduleuze toegang tot zijn computersysteem 

te voorkomen, meer bepaald door een efficiënte firewall te installeren. 

7.4 Customer Premises Equipment (CPE) 

7.4.1. De CPE wordt voor de duur van de Overeenkomst gehuurd en is onderworpen aan de rubriek 'Huur 
van een product' van de Algemene voorwaarden voor Professionele Klanten. Indien de Klant de CPE op 
het einde van de Overeenkomst niet in goede staat aan Proximus terugbezorgt, zal Proximus het recht 
hebben de in de Prijslijst vermelde vergoeding te factureren aan de Klant. 
 
7.4.2. De configuratiegegevens van de CPE zullen eigendom van Proximus blijven. De klant zal alleen 
toegang krijgen tot de configuratiegegevens na een schriftelijke goedkeuring van Proximus. Als Proximus 
de configuratiegegevens aan de klant levert, mag dit, desgevallend, niet als een overdracht en toewijzing 
van enige intellectuele eigendomsrechten worden beschouwd. De configuratiegegevens worden geacht 
strikt vertrouwelijke informatie van Proximus te zijn. Op het einde van de Overeenkomst moeten alle 
configuratiegegevens worden teruggeven aan Proximus. 

 

7.4.3. De Klant krijgt een licentie toegewezen om de Software gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst te gebruiken. Wanneer de Overeenkomst tot een einde komt, ongeacht de reden hiervoor, 
vervalt het recht voor de Klant om de software te gebruiken en moet hij eventuele kopieën in zijn bezit 
vernietigen. De Klant mag de Software niet kopiëren, behalve in de mate dit nodig is voor een back-upkopie, 
noch wijzigen, doorverkopen of verhuren, noch volledig, noch gedeeltelijk. Hij dient ook de specifieke 
licentievoorwaarden na te leven die hem werden meegedeeld bij de installatie of download van sommige 
Software. De Klant die beslist deze Software te gebruiken, wordt geacht de desbetreffende specifieke 
licentievoorwaarden te hebben aanvaard. 
 
7.4.4 De klant dient de CPE die eigendom is van Proximus en op de site geïnstalleerd is te verzekeren tegen 

alle materiële schade, inclusief, maar niet beperkt tot, machinebreuk, elektrische risico's en waterschade, 

door het afsluiten van een uitgebreide alle risico's-polis. De CPE dient te worden verzekerd voor een bedrag 

van 5000 EUR voor de volledige looptijd van de Overeenkomst. 
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7.4.5. De onderhoudsactiviteiten betreffen geen herstellingen of schade aan de ondersteunde CPE 

veroorzaakt door gebruik of voorvallen buiten de normale werkingsomstandigheden van de betrokken 

CPE, noch veroorzaakt door:  

a) externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot afsluiting of onderbreking van 
communicatielijnen die niet bij de Dienst inbegrepen zijn, defecten van de klimaatregeling, slecht 
werkende stopcontacten, storm, blikseminslag, overstroming en alle andere oorzaken die buiten 
de CPE vallen, ongeschikte omgevingsfactoren zoals een te hoge vochtigheid, abnormale 
temperaturen of een abnormaal hoog stofgehalte;  
b) het gebruik met of de aansluiting van de ondersteunde CPE op artikelen die niet door Proximus 
werden goedgekeurd of de onregelmatige werking van het artikel waarop de CPE wordt 
aangesloten;  
c) de uitvoering (of poging tot uitvoering) van onderhoud, een verhuizing, een herstelling of een 
wijziging van de ondersteunde CPE door personen die geen personeel zijn van Proximus of geen 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus hebben;  
d) schade tijdens relocatie, transport of herinrichting indien deze niet door Proximus werden 
verricht;  
e) onachtzaamheid of nalatigheid van de Klant of derden bij het gebruik of de installatie van de CPE 
(zoals het gebruik van een te hoge spanning, het morsen van vloeistoffen, enz.);  
f) niet-naleving van de Klant van zijn verplichtingen gestipuleerd in deze Overeenkomst;  

 
Indien Proximus dergelijke activiteiten toch uitvoert, zullen ze afzonderlijk volgens de toepasselijke tarieven 
gefactureerd worden. 
 

Proximus levert de onderhoudsdiensten op voorwaarde dat de fabrikant van de CPE de nodige Hardware- 

en Softwaresupport blijft leveren. 

7.4.6 Met het oog op technische verbeteringen kan Proximus de verhuurde CPE tijdelijk of permanent 

geheel of gedeeltelijk vervangen door materiaal dat minstens dezelfde functies heeft en op voorwaarde 

dat Proximus dit vooraf aan de Klant heeft meegedeeld en dit niet tot een prijsverhoging voor de Klant leidt. 

Indien de Klant in de loop van de Overeenkomst opteert voor een vervanging van de CPE of indien een 

wijziging uitgevoerd door de Klant een vervanging van de CPE noodzakelijk maakt (bv. wijziging 

toegangstechnologie), om welke reden ook, dient de Klant een compensatie aan Proximus te betalen ten 

belope van de kosten die Proximus heeft gedragen. 

7.5 Betaling en facturatie 

7.5.1. De eenmalige vergoeding voor de Dienst wordt aan de Klant gefactureerd zodra de installatie als 

afgewerkt wordt beschouwd door Proximus. De eenmalige vergoeding wordt berekend conform de 

Prijslijst van Proximus. Bovendien zullen er extra kosten voor de installatie en de activering van de fysieke 

toegangslijn worden gefactureerd indien een dergelijke toegangslijn niet beschikbaar is op de site van de 

Klant en/of op het openbare domein. 

Bij een vroegtijdige opzegging van de Overeenkomst tijdens de installatie worden de door Proximus 
gemaakte kosten en uitgevoerde werken aan de Klant gefactureerd bovenop de vergoeding voor 
vroegtijdige beëindiging bepaald in de Overeenkomst.  
 
7.5.2. Zodra de Dienst geactiveerd is, wordt de vergoeding voor de Dienst (met inbegrip van het nummer 
of de nummerreeksen, het VoIP-kanaal, de communicatie en huur van de CPE) op maandelijkse basis 
gefactureerd aan de Klant. De vergoeding voor de Dienst is het Abonnementsgeld. 
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7.5.3. De communicatiekosten zijn niet inbegrepen bij de Dienstvergoeding. De communicatie wordt 
gefactureerd tegen de tarieven die de Klant geniet volgens het tariefplan dat op hem toepasselijk is. Indien 
de Klant geen speciaal tariefplan heeft, zullen de basistarieven worden toegepast zoals vermeld in de 
prijslijst van Proximus. 

7.6 Specifieke bepalingen voor de Standard- en Excellence-
formules  

7.6.1. Behalve voor de Converged-formules is de Proximus-dataverbinding die de Klant gebruikt voor zijn 

toegang tot de Dienst inbegrepen bij de Dienst. Bijgevolg geldt het volgende in afwijking van de Algemene 

voorwaarden voor de VoIP-telefoniedienst:  

- De Klant dient een dergelijke dataverbinding niet vooraf beschikbaar te hebben.  

- Proximus is aansprakelijk voor de goede werking van een dergelijke dataverbinding.  

- Het gebruik van de dataverbinding mag geen impact hebben op de beschikbaarheid van de Dienst. 

- De Klant moet ervoor zorgen dat hij over voldoende capaciteit beschikt om het verkeersvolume af te 

wikkelen. 

- De beëindiging van deze Overeenkomst houdt de stopzetting in van de dataverbinding. 

7.6.2. Installatie van de toegangslijn  

7.6.2.1. §1 De installatie van de toegangslijn geeft aanleiding tot de betaling van de volgende kosten:  

a) Eventuele forfaitaire verplaatsingskosten.  

b) Forfaitaire kosten voor de plaatsing van een aansluitpunt op het Netwerk. Deze kosten dekken ook het 

trekken van de kabels in een bestaande buis of in een open sleuf, conform de technische voorschriften 

vastgelegd door Proximus, tussen de dichtstbijzijnde rand van de openbare weg voorzien van een rijbaan, 

met uitzondering van autosnelwegen en autowegen, en het gebouw waar de aansluiting moet worden 

gerealiseerd.  

c) Kosten per meter voor het leggen in het gebouw van de kabels, zichtbaar of in bestaande leidingen, die 

nodig zijn voor de toegangslijn. 

§2. Worden afzonderlijk aan de Klant aangerekend:  

a) De kosten voortvloeiend uit het leggen van een kabel op openbaar domein, behalve in het geval 

opgenomen in punt §1 b, en de kosten voor het dwarsen van een rijbaan om een aansluiting tot stand te 

brengen op effen grond of op een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte die twee of meer rijbanen 

scheidt.  

b) De dossierkosten voortvloeiend uit het gebruik van een eigendom dat geen deel uitmaakt van de 

openbare weg voor het realiseren van de aansluiting.  

c) De werkzaamheden die op verzoek van de Klant worden uitgevoerd.  

Indien deze laatste het wenst, maakt Proximus een bestek op van de uit te voeren werken en deelt hem dit 

vooraf mee voor akkoord.  
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7.6.2.2 De indienststelling van de Internet-lijn geeft aanleiding tot de betaling van een forfaitaire 

vergoeding voor de dossierkosten, de eventuele werken in de lokalen van Proximus, de 

bekabelingswerken, de luchtlijnen en de bestaande bijbehorende uitrustingen of de werken op een 

openbare weg voorzien van een rijbaan, met uitzondering van autosnelwegen en autowegen.  

7.6.2.3 Voor de toepassing van dit artikel dienen de termen 'rijbaan', 'autosnelweg' en 'autoweg' te worden 

verstaan in de zin zoals bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement betreffende de 

politie over het wegverkeer.  

7.6.2.4 Voor de totstandbrenging van een toegangslijn buiten het Netwerk en de daarop volgende 

indienststelling van de lijn zal Proximus een bestek opmaken van de werken die nodig zijn om tegemoet te 

komen aan de vraag van de Klant en deze laatste hierover informeren voor akkoord. 

7.6.2.5 De bijkomende prestaties geven afhankelijk van het geval aanleiding tot de betaling van bijkomend 

abonnementsgeld of van eender welk ander bedrag vastgesteld conform de Prijslijst. 

 


