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Proximus FlexIO 

Samenvatting van het contract 

Deze samenvatting van het contract bevat de belangrijkste elementen van dit dienstenaanbod, 

zoals vereist door de Europese wetgeving (1). Dit document helpt bij het maken van de vergelijking 

tussen serviceaanbiedingen. Volledige informatie over de service wordt verstrekt in andere 

documenten. 

 

Diensten  

 

Vaste telefonie 

 

Proximus FlexIO is eenCommunicatieplatform als Dienst     (CPaaS).      Digitale en flexibele 

bedrijven kunnen programmeerbare communicatie en interacties met eindgebruikers eenvoudig 

integreren in hun applicaties en bedrijfsprocessen. Ontwikkelaars zullen een uitgebreide set 

REST API's vinden om te integreren, terwijl zakelijke gebruikers snel eenvoudige 

communicatiegebruikscases kunnen ontwikkelen met behulp van de visuele ontwerper. De 

telefoonnummers die door het platform worden bediend, worden verbruikt vanuit de cloud en 

worden niet toegewezen aan fysieke klantlijnen of telefoontoestellen. 

 

Prijs 

Maandtarief: per kalendermaand (TVA Excl.): € 0,8 per vast nummer                                         

Verbruik is gebaseerd op een "pay as you use" service (PAYU)).  

Dienst Prijs  excl. TVA Eenheid 

SMS (uitgaand) € 0.095 per sms verzonden 

Spraak (uitgaand naar mobiel 
gesprek) 

€ 0.37 per minuut 

Spraak (uitgaand naar vast 
gesprek) 

€ 0.095 per minuut 

Spraak (inkomende oproep) € 0.0045 per minuut 

Conferentie gesprek  € 0.0072 Per conferentie setup  

Spraakopname € 0.0025 per minuut 

Visual designer € 30 Vaste prijs per begonnen 
kalendermaand 

2 Factor Authenticatie € 0.05 Per aanvraag van 

Duur, verlenging en beëindiging 

Omdat het een selfservice- en pay-as-you-go-platform is, heeft het abonnement van de klant 

geen vaste gebruikstermijn en wordt het elke maand automatisch verlengd totdat de klant zich 

expliciet afmeldt voor de service. Uitschrijvingen (opzeggingen op initiatief van de gebruiker) 

worden verwerkt op een selfservicedienst door het Proximus API Solutions-platform. 

http://www.proximus.be/Mycontact
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Functies voor eindgebruikers met een handicap 

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

Andere nuttige 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.  

  
 

http://www.proximus.be/handicap

