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Phone Line Enterprise 

Samenvatting van het contract 

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

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

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

 
Dienst  

Vaste spraaktelefonie : 

Phone Line Enterprise levert een telefoniekanaal met een enkel nummer waarop u toegang krijgt 

tot het publieke telefonienetwerk via een standaard telefoon. 

 

Prijs 

 

Abonnement (in € per maand BTW excl.): €21.60 

Installatiekosten (in € BTW excl.): €48.76 

Tarieven voor verbruik: 

• Standaard worden de trafiekkosten aangerekend per minuut zoals vermeld op de 
Proximus website: Standaard Tarieven 

• Verschillende  tariefplannen zijn echter  beschikbaar afhankelijk van het 
belgedrag.  
Meer info op Vaste lijn-oplossingen van uw bedrijf | Proximus. 

Compatibele opties:  Opties vaste lijn 
 

Looptijd, verlenging, en beëindiging 

• Vaste looptijd van 12 maanden. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd voor 

onbepaalde duur. 

• Schriftelijke opzegging op ieder moment mits een opzeggingstermijn van 1 maand. 

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

vroegtijdige beëindiging tijdens de vaste looptijd, is de opzegging indemniteit als bepaald 

in het contract verschuldigd. 

 

Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking 

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

Andere relevante informatie 

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

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

product of de optie zijn contractueel bindend. 
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