
Hou alles 
onder controle. 

Met de MyProximus-
app kunt u uw 
budget en uw opties 
steeds in het oog 
houden. In onze 
Proximus-centra 
krijgt u zelfs een 
gratis opleiding.

De klant 
centraal in 
alles wat 
we doen

Proximus diensten voor privé-klanten

Tot middernacht, elke dag
Onze tv-specialisten staan tot middernacht tot uw beschikking, ook op zondag.
Wij bieden van 8.00u tot 22.00u technische ondersteuning op 0800/22 800.

Bezoek ons forum
Bezoek het Proximus Forum op de Support-website
Word lid van het Proximus Forum als u een probleem met specialisten of klanten wilt bespreken.

Neem contact met ons op!
Hebt u een vraag? Wij staan voor u klaar! 
Bel ons: In België 0800/22 800 (gratis), in het buitenland +32 475 15 60 00 (gratis). 
Maar je kan net zo goed chatten via proximus.be of ons een bericht via Facebook of Twitter sturen

Kom even langs in een Proximus Center
U kunt ook eens binnenspringen in een van onze Proximus Centers! Een Proximus Center of verkooppunt in uw buurt. 
Onze specialisten zullen u graag helpen. Maak online een afspraak en spaar tijd uit.

Wij komen langs wanneer het jou past. Ook op zaterdag.
Daarvoor hebben we meer dan 950 technici op de baan, die langskomen op het moment dat jou echt het best uitkomt. 
Op weekdagen tot 20u en zelfs op zaterdag tot 16.00u. 

Proximus diensten voor zakelijke klanten

U werkt gegarandeerd efficiënter
Bizz Pack: de ideale combinatie van internet, mobiele en vaste telefonie
• Onbeperkt nationaal bellen naar vaste nummers en tussen vast en mobiel in het Bizz Pack.
• Mobiel surfen en bellen zonder te tellen met het supersnelle 4G/4G+ netwerk.
Informatica-oplossingen: Microsoft Office 365 en Site Builder met Proximus-ondersteuning. 

Uw zaak blijft gegarandeerd draaien, wat er ook gebeurt 
• U krijgt 24/7 technische bijstand via 0800/22 500. 
• We herstellen uw internetverbinding, tv en vaste lijn de dag zelf (voor Bizz Pack klanten).

De herstelling kan niet dezelfde dag gebeuren? Wij bieden u een tijdelijke 4G-verbinding.
• Bewaar uw documenten in onze veilige opslagruimte in de cloud met OneDrive for Business.

400 Bizz experts: krijg gegarandeerd het beste advies
Onze Bizz experts zijn de telecomspecialisten voor zelfstandigen en kleine ondernemingen.
• Kom langs in een Proximus Center of maak een afspraak via www.proximus.be/bizzexpert.
• Bel ons op 0800/22 500 van maandag tot zaterdag van 8u tot 22u.


