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Enterprise Guest Wifi 

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. De volledige informatie over de dienst is terug te vinden in andere documenten. 

 

Diensten 

 

Toegang tot internet: 

Met Enterprise Guest WiFi kan een bedrijf zijn bezoekers en werknemers internettoegang bieden 

op de WLAN-infrastructuur in het bedrijfsgebouw 

Enterprise Guest WiFi is een dienst die bovenop de Proximus-connectiviteit en WLAN-toestellen 

wordt aangeboden. 

Er bestaan 2 versies van dit product: 

• "Proximus" versie: het aanmeldingsproces van de Eindgebruiker wordt volledig bepaald 
en beheerd door Proximus en de toegang tot draadloos internet wordt door Proximus 
verleend aan de Eindgebruiker vanaf de Sites van de Klant die hebben ingetekend op de 
Proximus Service. 

• "Private" versie : de login van de Eindgebruiker wordt gedefinieerd en beheerd door de 
Klant en de toegang tot draadloos internet wordt door Proximus enkel verleend aan de 
Eindgebruikers vanaf de Sites van de Klant.  

Randvoorwaarde: 

Apparaten (zoals Access Points) en internetconnectiviteit zijn niet inbegrepen en maken deel uit 
van een afzonderlijk Proximus-contract. 

 

Prijs 

• Maandelijks abonnement ( in €, excl BTW):  

 

o Enterprise Guest WiFi (Proximus of Private versie):  : €7.5 per Access Point 

 

• Aanvullende vaste prijzen:  

 

o Activatie: €50 per nieuwe site.  Als een bestaande een nieuwe licentie nodig heeft 

voor een nieuw AP, zijn geen extra activeringskosten vereist. 

o Installatie: 1.000 euro per mandag voor captive portal content set-up met een 

minimum van 2000 euro (2 mandagen). 

o Consultancy: op aanvraag. 
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Looptijd, verlenging, en beëindiging :  

 

• Vaste looptijd van 24 of 36 maanden. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd 

voor onbepaalde duur. 

 

Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking    

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

Andere relevante informatie  

Prijzen en beschrijving onder voorbehoud van vergissingen, eventuele toepasselijke promoties 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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