
Oproepbeperkingen
Contacteer de klantendienst op het gratis nummer 0800 22 800 om de dienst oproepbeperking te laten activeren op uw vaste 
telefoon.

Er zijn 2 soorten oproepbeperkingen: 

1. De permanente oproepbeperking

Bel naar de klantendienst om de dienst te laten activeren. 

Daarna programmeert Proximus het type van beperking dat u wenst voor uw telefoonnummer. Een permanente beperking die 
geïnstalleerd werd, kan alleen ongedaan worden gemaakt als u opnieuw contact opneemt met onze klantendienst.

2. De tijdelijke oproepbeperking

Bel naar de klantendienst om de dienst te laten activeren. 

Daarna programmeert u zelf het type van beperking dat u wenst voor uw telefoonnummer. U activeert en deactiveert zoveel 
beperkingen als u wenst.

Om veiligheidsredenen is een wachtwoord op uw lijn vereist, anders kan gelijk wie de oproepbeperking uitschakelen. 

Welke types oproepbeperkingen bestaan er?

Type Omschrijving

Totale oproepbeperking uitgaand verkeer Beperking van alle uitgaand verkeer behalve oproepen naar noodnummers

Totale oproepbeperking inkomend verkeer Beperking van alle inkomend verkeer

Totale beperking inkomende anonieme oproepen Beperking van alle oproepen waarvan het nummer niet meegegeven wordt, 
bijvoorbeeld van privénummers. 

Internationale oproepbeperking Beperking van internationale oproepen

Niet-nationale oproepbeperking Restriction de tous les sms entrants et sortants à partir d'une ligne fixe

Restriction de tous les sms vers et de shortcodes (= des NA à 4 chiffres utilisés 
ea.pour des Gaming, du voting, etc) sur une ligne fixe.

Beperking van:

 •  internationale oproepen

 •  oproepen naar 078 (incl. 078 15 xxxx-nummers)

 •  oproepen naar gsm-nummers

 •  oproepen naar 0906/0907 (diensten voor volwassenen)

 •   oproepen naar 0900-0904, 090900-090929 en 090937-090999 
(Premium)

 •  oproepen naar 0905 (gaming)

 •  handbediend internationaal verkeer: 1224, 1324 en 1424

 •  marketing nummer assistant: 1221 en 1331

Oproepbeperking 0906/0907-nummers  

(volwassennen inhoud)

(GRATIS, permanente beperking)

Beperking van oproepen naar 0906/0907 en sommige exotische landen 

Oproepbeperking 090x (x=0,1,2,3,4,9)-nummers 

(premium rate)

(GRATIS, permanente beperking)

Beperking van oproepen naar:

 •  0900-0901-0902-0903-0904

 •  090900-090929

 •  090937-090999

 •  marketing nummer assistant: 1221 en 1331

Oproepbeperking 0905-nummers (spelletjes)

(GRATIS, permanente beperking)

Beperking van oproepen naar 0905

Beperking inkomende en uitgaande sms’en 

(GRATIS, permanente beperking)

Beperking van alle inkomende en uitgaande sms’en vanaf een vaste lijn

Beperking inkomende en uitgaande premium 
sms’en (GRATIS, permanente beperking)

Beperking van alle sms’en naar en van shortcodes (= 4-cijferige nummers van 
bvb spelletjes, voting, etc) op een vaste lijn.



Type Activering Deactivering

Totale oproepbeperking uitgaand verkeer

(noodnummers blijven bereikbaar)

PSTN : *34*PSW*1#

TWIN/DUO : *34*PSW*1*0#

PSTN : #34*PSW#

TWIN/DUO : #34*PSW*0#

Niet-nationale oproepbeperking PSTN : *34*PSW*2#

TWIN/DUO : *34*PSW*2*0#

Internationale oproepbeperking PSTN : *34*PSW*3#

TWIN/DUO : *34*PSW*3*0#

Oproepbeperking 0905-nummers (Gaming) PSTN : *34*PSW*4#

TWIN/DUO : *34*PSW*4*0#

Oproepbeperking 0906/0907-nummers (Adult) PSTN : *34*PSW*6#

TWIN/DUO : *34*PSW*6*0#

Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers  (Premium) + Oproepbeperking 
0905-nummers (Gaming)

PSTN : *34*PSW*11#

TWIN/DUO : *34*PSW*11*0#

Internationale oproepbeperking + 
Oproepbeperking 0906/0907-nummers (Adult)

PSTN : *34*PSW*70#

TWIN/DUO : *34*PSW*70*0#

Internationale oproepbeperking + 
Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium) + Oproepbeperking 
0905-nummers (Gaming)

PSTN : *34*PSW*71#

TWIN/DUO : *34*PSW*71*0#

Internationale oproepbeperking + 

Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium) + Oproepbeperking 
0905-nummers (Gaming) + Oproepbeperking 
0906/0907-nummers

PSTN : *34*PSW*72#

TWIN/DUO : *34*PSW*72*0#

Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium) + Oproepbeperking 
0905-nummers (Gaming) + Oproepbeperking 
0906/0907-nummers

PSTN : *34*PSW*73#

TWIN/DUO: *34*PSW*73*0#

Internationale oproepbeperking + 
Oproepbeperking 0905-nummers (Gaming)

PSTN : *34*PSW*41#

TWIN/DUO : *34*PSW*41*0#

Oproepbeperking 0905-nummers (Gaming) + 
Oproepbeperking 0906/0907-nummers (Adult)

PSTN : *34*PSW*42#

TWIN/DUO : *34*PSW*42*0#

Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium)

PSTN : *34*PSW*43#

TWIN/DUO : *34*PSW*43*0#

Internationale oproepbeperking + 
Oproepbeperking 0905-nummers (Gaming) + 
Oproepbeperking 0906/0907-nummers (Adult)

PSTN : *34*PSW*44#

TWIN/DUO : *34*PSW*44*0#

Internationale oproepbeperking +  
Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium)

PSTN : *34*PSW*45#

TWIN/DUO : *34*PSW*45*0#

Oproepbeperking 090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium) + Oproepbeperking 
0906/0907-nummers 

PSTN : *34*PSW*46#

TWIN/DUO : *34*PSW*46*0#

Internationale oproepbeperking + 

Oproepbeperking  090x (x=0, 1, 2, 3, 4, 
9)-nummers (Premium) + Oproepbeperking 
0906/0907-nummers

PSTN : *34*PSW*47#

TWIN/DUO : *34*PSW*47*0#



Sommige types kunnen gelijktijdig geactiveerd worden: 

• Beperking Internationaal + beperking Adult ( type 70 = 3 + 6 ) 

• Beperking Internationaal + beperking Premium + beperking Gaming ( type 71 = 3 + 43 + 4 ) 

• Beperking Adult + beperking Premium + beperking Gaming ( type 72 = 6 + 43 + 4 ) 

• Beperking Internationaal + Adult + Premium + beperking Gaming ( type 73 = 3 + 6 + 43 +4 ) 

• Beperking Internationaal + beperking Gaming ( type 41 = 3 + 4 ) 

• Beperking Adult + beperking Gaming ( type 42 = 6 + 4 ) 

• Beperking Internationaal + beperking Adult + beperking Gaming ( type 44 = 3 + 6 + 4 ) 

• Beperking Internationaal + beperking Premium ( type 45 = 3 + 43 ) 

• Beperking Adult + beperking Premium ( type 46 = 6 + 43) 

• Beperking Internationaal + beperking Adult + beperking Premium ( type 47 = 3+ 6 + 43 ) 

Opgelet: u betaalt slechts 1 keer activeringskosten, ook al combineert u verschillende beperkingen.

Wijziging wachtwoord (standaard 1234)

*94*oud wachtwoord*nieuw wachtwoord*herhaling nieuw wachtwoord#

* 94 * 1234 * 5678 * 5678 # (waarbij 1234 het oude wachtwoord is en 5678 het nieuwe wachtwoord dat door u gekozen werd.)


