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AFSCHRIJVINGSTABEL  
LG Smart TV 50", Microsoft Surface Laptop Go of PlayStation 5 Digital Edition 

15/11/2021 T.E.M. 31/01/2022
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Maximum terug  
te betalen  
bij verbreking 
contract

TV LG 50" UHD Smart TV  
(Model 50UP75006LF)  
€ 599,99

Microsoft Surface  
Laptop Go 64 GB 
€ 629

PlayStation 5 Digital 
Edition + 2 controllers 
€ 494,97

Voor elke nieuwe internetabonnee die voor Flex met mobiel of Business Flex  
met mobiel en 1 extra product kiest. 

€ 99 € 99 € 99

1 maand € 500,99 € 530,00 € 395,97

2 maand € 480,12 € 507,92 € 379,47

3 maand € 459,24 € 485,83 € 362,97

4 maand € 438,37 € 463,75 € 346,47

5 maand € 417,49 € 441,67 € 329,98

6 maand € 396,62 € 419,58 € 313,48

7 maand € 375,74 € 397,50 € 296,98

8 maand € 354,87 € 375,42 € 280,48

9 maand € 333,99 € 353,33 € 263,98

10 maand € 313,12 € 331,25 € 247,48

11 maand € 292,24 € 309,17 € 230,98

12 maand € 271,37 € 287,08 € 214,48

13 maand € 250,50 € 265,00 € 197,99

14 maand € 229,62 € 242,92 € 181,49

15 maand € 208,75 € 220,83 € 164,99

16 maand € 187,87 € 198,75 € 148,49

17 maand € 167,00 € 176,67 € 131,99

18 maand € 146,12 € 154,58 € 115,49

19 maand € 125,25 € 132,50 € 98,99

20 maand € 104,37 € 110,42 € 82,49

21 maand € 83,50 € 88,33 € 66,00

22 maand € 62,62 € 66,25 € 49,50

23 maand € 41,75 € 44,17 € 33,00

24 maand € 20,87 € 22,08 € 16,50
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Voor residentiele en professionele klanten. 
Aanbieding van 15/11/2021 t.e.m. 31/01/2022, voor elke nieuwe internetabonnee die voor Flex met een mobiel abonnement, Business Flex (INT+MOB+TV/
TEL). Contract van onbepaalde duur. Bij beëindiging binnen de 24 maanden is een restwaarde verschuldigd voor het toestel overeenkomstig de aflossingstabel 
in het contract. Zolang de voorraad strekt. Niet compatibel met andere promoties, uitgezonderd de gecombineerde aanbieding van een smartphone, 
gsm-abonnement en DataPhone-optie. Betaling toestel met bankkaart. Proximus behoudt zich het recht voor de actie te verlengen.
Door in te tekenen op een gezamenlijke aanbieding van Proximus verbindt de klant zich ertoe alle voorwaarden van het aanbod te aanvaarden en de 
telecomfacturen te betalen via domiciliëring. Deze domiciliëring is van toepassing op de betaling van alle bedragen die aan Proximus verschuldigd zijn 
in het kader van alle andere diensten die door Proximus worden geleverd (vervallen en te vervallen facturen). In geval van weigering door de bankinstelling 
behoudt Proximus zich het recht voor de betaling via storting te eisen en de klant weigeringskosten aan te rekenen op basis van de geldende tarieven.

Het begrip ‘maand’ in de tabel hiernaast verwijst naar de klassieke kalender maanden. De eerste maand is de maand waarin de overeenkomst werd 
getekend. In geval van prijsverhogingen en/of contractuele wijzigingen van de diensten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod heeft de klant het 
recht om deze diensten kosteloos op te zeggen. De restwaarde van het eindapparaat blijft in dit geval evenwel van toepassing.
Duur en opzegging van de overeenkomst
De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur vanaf de ondertekening. U kan de overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk opzeggen. Indien de overdracht 
van een andere operator naar Proximus niet doorgaat of indien de klant de diensten die deel uitmaken van het gezamelijke aanbod wijzigt na de ondertekening 
van de overeenkomst, wordt dit beschouwd als een opzegging. Indien de overeenkomst wordt opgezegd binnen de 24 maanden na aanvang, is de klant 
een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de restwaarde van de eindapparatuur ontvangen in het kader van het gezamenlijke aanbod, vastgesteld volgens 
de aflossingstabel hiernaast. 
Domiciliëring
Door in te tekenen op een gezamenlijke aanbieding van Proximus verbindt de klant zich ertoe alle voorwaarden van het aanbod te aanvaarden en de 
telecomfacturen te betalen via domiciliëring. Deze domiciliëring is van toepassing op de betaling van alle bedragen die aan Proximus verschuldigd zijn in 
het kader van alle andere diensten die door Proximus worden geleverd (vervallen en te vervallen facturen). In geval van weigering door de bankinstelling 
behoudt Proximus zich het recht voor de betaling via storting te eisen en de klant weigeringskosten aan te rekenen op basis van de geldende tarieven.
Bijkomende voorwaarden 
Dit aanbod kan niet worden gecumuleerd met andere promoties/acties op het toestel of met andere tariefplannen/diensten van Proximus. Prijzen en 
voorwaarden geldig in België. Behoudens overmacht, bedraagt de leveringstermijn van goederen minimaal 3 dagen en maximaal 30 dagen en deze van 
diensten minimaal 5 dagen en maximaal 60 dagen. Proximus biedt 2 jaar wettelijke garantie op goederen die door consumenten worden aangekocht. 
Gedragscodes en algemene voorwaarden zijn consulteerbaar via www.proximus.be/wettelijkevermeldingen. Voor klachten, kan u terecht bij de lokale 
Proximus dienst, op het telefoonnummer 0800 22 800. Indien geen oplossing gevonden kan worden, kan u ook terecht bij de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie (Bischoffsheimlaan 29-35 te 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09, klachten@ombudsmantelecom.be). Algemene voorwaarden specifiek 
voor aankopen via een externe verkoper door consumenten of professionele klanten met maximum 5 nummers/lijnen. Als u een contract afsluit op afstand 
of buiten de lokalen van Proximus of deze van haar erkende commerciële agenten en u bent een consument of een professionele klant met maximum 5 
nummers/lijnen aanvaardt u de volgende clausules: 
- U heeft het recht van het contract af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf 

de dag die volgt op het sluiten van het contract, via het telefoonnummer 0800 22 800 of Proximus.be/opzeggen. Dit is ook het geval bij de afwijzing 
van de overdracht van een andere operator naar Proximus, binnen de 14 dagen kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op het sluiten van het 
contract.

- U gaat ermee akkoord dat de levering van diensten kan beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en dat u in geval de dienst volledig werd 
uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn niet beschikt over het recht om van uw aankoop af te zien.

- In geval van herroeping van een dienst, dient u een bedrag te betalen evenredig aan het deel van de dienst die reeds geleverd is. 
- Proximus stort u de verschuldigde bedragen terug op het rekeningnummer dat door u wordt gebruikt voor de betaling van de telefoonfacturen, binnen 

de 14 kalenderdagen na de ontvangst van de herroeping, op voorwaarde dat de aangekochte goederen werden terugbezorgd aan Proximus. 
- Beschadigde, gebruikte en laattijdig door de klant teruggezonden eindapparaten, komen niet in aanmerking voor herroeping. In deze gevallen, en in geval 

het eindapparaat niet wordt teruggestuurd, behoudt Proximus zich het recht voor  een vergoeding voor de eindapparatuur in rekening te brengen, op 
basis van de hiernaast vermelde aflossingstabel. 

- Voor alle vragen over de dienst na verkoop van uw toestel, surf of www.proximus.be/herstelling.
Dit document is geldig en verbindt Proximus NV van publiek recht voor zover de erin opgenomen vermeldingen correct en volledig zijn. Door dit contract 
te ondertekenen verleent de klant uitdrukkelijk zijn akkoord om Proximus NV van publiek recht alle informatie te verstrekken die nodig zou zijn om de 
financiële solvabiliteit van de klant te controleren. Door in te tekenen op een gezamenlijke aanbieding van Proximus verbindt de klant zich ertoe alle 
voorwaarden van het aanbod te aanvaarden en de telecommunicatiefacturen te betalen via domiciliëring. Deze domiciliëring is van toepassing voor de 
betaling van alle aan Proximus verschuldige bedragen in het kader van alle andere door Proximus geleverde diensten (al dan niet vervallen facturen). In 
geval van weigering door de bankinstelling behoudt Proximus zich nochtans het recht voor om de betaling via overschrijving te eisen en aan de klant de  
aan de weigering verbonden kosten aan te rekenen, dit op basis van de geldende tarieven. 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Proximus NV van publiek recht (Koning Albert II-laan 
27 te 1030 Brussel). Ze mogen worden gebruikt voor het klantenbeheer en om u te informeren over andere producten, diensten en promoties van Proximus, 
tenzij u zich daartegen verzet door middel van het onderhavige formulier of door te bellen naar onze klantendienst op het gratis nummer 0800 22 800. 
Voor meer informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: zie onze algemene voorwaarden.

Handtekening van de klant (opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan iedere partij erkent er één ontvangen te hebben)
De klant erkent vóór de ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en desgevallend van de 
toepasselijke specifieke voorwaarden, alsook van de tarieven van de diensten, en ze te hebben aanvaard. De klant erkent eveneens kennis te hebben 
genomen van de Privacy Policy. De documenten zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar bij de klantendienst. Wat rechtspersonen betreft, moet de 
overeenkomst worden aangegaan door de perso(o)n(en) die bevoegd is (zijn) om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Opgemaakt te: _____________________________________  op : ____ / ___ _/ __________  

Handtekening van de klant:


