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1. Samenvatting 

Met Enterprise Switch (hierna 'de Dienst' genoemd) kan de Klant twee telefoonnummers beheren op 

hetzelfde mobiele toestel en met dezelfde simkaart.  

Via een applicatie die op zijn mobiele toestel geïnstalleerd wordt, kan de Gebruiker gemakkelijk van het 

ene nummer naar het andere overschakelen, afhankelijk van zijn activiteiten of de te bereiken 

correspondent. Deze overschakeling verloopt hetzij manueel, hetzij volgens een planning die in de 

mobiele applicatie geprogrammeerd wordt. De Klant kan zijn telefoonnummers eveneens beheren via 

een beveiligd portaal dat hem in het kader van de Dienst ter beschikking wordt gesteld. 

Enterprise Switch is in twee versies verkrijgbaar:  

o Enterprise Office Switch: Enterprise Office Switch: Enterprise Office Switch: Enterprise Office Switch: om op een mobiel toestel een  gsm-nummer (Standaardnummer) 

en een vast nummer (Switchnummer) met elkaar te combineren.  

o Enterprise Mobile Switch:Enterprise Mobile Switch:Enterprise Mobile Switch:Enterprise Mobile Switch: om twee gsm-nummers (Standaardnummer + Switchnummer) op 

één enkel mobiel toestel te hebben.    

Het Standaardnummer is altijd een gsm-nummer dat met de fysieke simkaart van het mobiele toestel 

geassocieerd is. Het is permanent geactiveerd en kan zoals alle andere gsm-nummers gebruikt worden. 

Het Switchnummer kan een vast nummer of een gsm-nummer zijn. Het is via het openbare geschakelde 

telefoonnet met het Standaardnummer verbonden en kan ofwel geactiveerd, ofwel gedeactiveerd zijn.  

Om op deze Dienst te kunnen intekenen moet de Klant bij het sluiten van het Contract en voor de 

volledige termijn ervan titularis zijn van: 

- een abonnement op de mobiele communicatiedienst van Proximus en een tariefplan dat met de 

Dienst compatibel is;  

- een abonnement op de vaste telefoondienst van Proximus en een tariefplan dat met de Dienst 

compatibel is, indien de Klant op de Enterprise Office Switch-dienst intekent. 

Alle aspecten die met de mobiele telefoondiensten en eventueel de vaste telefoondiensten verband 

houden, vallen onder die specifieke contracten en maken geen deel uit van dit Contract. 

De Dienst kan overigens enkel gebruikt worden op mobiele toestellen die ermee compatibel zijn. 

1.1   Mobiele applicatie  

De Gebruiker kan zijn Standaard- en Switchnummers beheren via de mobiele applicatie die hem voor 

Android, Windows Phone en iOS1 ter beschikking wordt gesteld. Deze applicatie is niet beschikbaar voor 

BlackBerry-toestellen. 

 

 

 

1 Minimum  iOs-versie 2.3, Android-versie 2.3 of Windows Phone-versie 7.5 
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Met de mobiele applicatie kan de Gebruiker de volgende bewerkingen uitvoeren: 

 

• zijn Switchnummer manueel activeren en deactiveren; 

• het automatisch activeren en deactiveren van zijn Switchnummer plannen; 

• een oproepdoorschakeling configureren van het Switchnummer naar een ander nummer. 

• de telefoonnummers van de gebruikers van het Switchnummer in zijn onderneming opvragen; 

• per gebruiker de actieve of gedeactiveerde status van het Switchnummer opvragen;  

• zijn Switchstatus al dan niet delen;  als de Gebruiker dit niet wenst, zullen de andere gebruikers in de 

organisatie van de Klant zijn status als gedeactiveerd waarnemen;  

• zijn Enterprise Switch-voicemail contacteren; 

• zijn Switchnummer verbergen als hij zich in roaming bevindt ('CLIR roaming’-knop2); 
• uitsluitend voor Enterprise Office Switch: de Smart Ringing-functie activeren of deactiveren (vaste 

telefoon al dan niet laten rinkelen als het Switchnummer geactiveerd is). 

1.2 Office Switch 

Met de Office Switch-formule kan de Klant op hetzelfde mobiele toestel een gsm-nummer 

(Standaardnummer) en een vast nummer (Switchnummer) met elkaar combineren. Deze beide 

nummers kunnen nieuw zijn of reeds bestaan.  

1.2.1. Standaardnummer 

Het Standaardnummer is met de fysieke simkaart van het mobiele toestel geassocieerd. Het is 

permanent geactiveerd en kan zoals elk ander gsm-nummer gebruikt worden.  

Via het Standaardnummer kunnen oproepen of sms'en alleen vanaf het mobiele toestel verzonden 

worden, op voorwaarde dat het Switchnummer in de mobiele applicatie gedeactiveerd werd. In dat geval 

ziet de bestemmeling het Standaardnummer verschijnen. 

Op het mobiele toestel kunnen op elk moment via het Standaardnummer oproepen of sms'en ontvangen 

worden, ongeacht of het Switchnummer geactiveerd is of niet. 

1.2.2. Switchnummer  

Het Switchnummer is een vast nummer dat via het openbare geschakelde telefoonnet met het 

Standaardnummer verbonden is . Het kan geactiveerd of gedeactiveerd zijn. 

Via het Switchnummer is het mogelijk oproepen te maken:  

- met  het mobiele toestel: enkel als het Switchnummer in de mobiele applicatie geactiveerd is; in 
dat geval ziet de correspondent het Switchnummer verschijnen; 

- met het vaste toestel: op elk moment, ongeacht of het Switchnummer in de mobiele applicatie 
geactiveerd is of niet; in dat geval ziet de correspondent het Switchnummer verschijnen; 

 
Via het Switchnummer is het mogelijk oproepen te ontvangen:  

 

 

2 Niet beschikbaar op smartphones onder Windows Phone of iOS 
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- op het mobiele toestel: als het Switchnummer in de mobiele applicatie geactiveerd is;     
- op het vaste toestel: indien het Switchnummer geactiveerd is en de Smart Ringing-functie in de 

mobiele applicatie gedeactiveerd werd (wat standaard niet het geval is) of indien het 
Switchnummer gedeactiveerd is. 

Via het Switchnummer kunnen sms'en verzonden worden, uitsluitend door het mobiele toestel te 

gebruiken. In dat geval ziet de bestemmeling het Switchnummer verschijnen. Het is echter niet mogelijk 

om via het Switchnummer sms'en te ontvangen. Als naar het Switchnummer een sms verstuurd wordt, 

ontvangt de afzender een foutmelding. 

Als de Gebruiker in roaming is en zijn Switch-nummer heeft ingeschakeld, zal de opgeroepene het 

Standaardnummer zien in de plaats van het Switchnummer. Om een dergelijke situatie te vermijden, kan 

de Gebruiker bij elke oproep de 'CLIR Roaming'-functie3 in de mobiele applicatie activeren opdat de 

correspondent geen nummer zou zien. Het is niet mogelijk om het Switchnummer in het buitenland te 

doen verschijnen.  

De hiernavolgende vastelijnfuncties zijn niet compatibel met de Dienst en dienen alvorens deze laatste 

geactiveerd wordt, door de Klant gedeactiveerd te worden voor elk betrokken Switchnummer: 

- Doorschakeling 
- CNIP  (weergave naam oproeper) 
- Voice Managed Services (VMS)  

 

Indien hij dit niet doet, kan Proximus niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele gebrekkige 

werking of onderbreking van de Dienst. 

1.2.3. Telefooncentrale  

Met de Dienst kunnen vanaf het Standaardnummer van de Klant geen functies beheerd worden die op 

zijn telefooncentrale voorkomen (verkorte nummering, interne oproepen, toegangsrechten, enz.). 

 

De Klant kan zijn telefooncentrale altijd gebruiken om de telefoontoestellen van zijn onderneming 

(interne lijnen) met het openbare telefoonnet (externe lijnen) te verbinden. Proximus vestigt echter de 

aandacht van de Klant op het feit dat om technische redenen sommige functies van zijn telefooncentrale 

(doorverbinding, voicemail, rechtstreekse inkiezing bij aankomst, specifieke routering, enz.) een correcte 

werking van het Switchnummer in de weg kunnen staan. Om een goede werking van de Dienst te 

garanderen, is de Klant er dan ook toe gehouden om vóór de activering van de Dienst zijn 

telefooncentrale zodanig te configureren dat de automatische antwoorden van de telefooncentrale niet 

langer met antwoorden van de Gebruiker gelijk worden gesteld.  

Om te voorkomen dat de telefooncentrale de Dienst stoort, zal Proximus de Smart Ringing-functie (= 

vaste telefoon rinkelt niet) standaard activeren. Indien de Smart Ringing-functie gedeactiveerd wordt 

en/of de Klant zijn telefooncentrale niet configureert zoals hierboven is aangegeven, kan Proximus niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor een slechte werking of onderbreking van de Dienst. 

 
 

 

3 Niet beschikbaar op smartphones onder Windows Phone of iOS 

. 
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1.3 Mobile Switch 

Dankzij de Mobile Switch-formule kan de Klant twee gsm-nummers op hetzelfde mobiele toestel met 

elkaar combineren (een Standaardnummer en een Switchnummer). Deze beide nummers kunnen nieuw 

zijn of reeds bestaan.  

1.3.1. Standaardnummer 

Het Standaardnummer is met de fysieke simkaart van het mobiele toestel geassocieerd. Het is 

permanent geactiveerd en kan zoals elk ander gsm-nummer gebruikt worden.  

Via het Standaardnummer kunnen oproepen of sms'en alleen vanaf het mobiele toestel verzonden 

worden, op voorwaarde dat het Switchnummer in de mobiele applicatie gedeactiveerd werd. In dat geval 

ziet de bestemmeling het Standaardnummer verschijnen. 

Op het mobiele toestel kunnen op elk moment via het Standaardnummer oproepen of sms'en ontvangen 

worden, ongeacht of het Switchnummer geactiveerd is of niet. 

1.3.2. Switchnummer  

Het Switchnummer is een virtueel gsm-nummer (zonder fysieke simkaart) dat via het openbare 

geschakelde telefoonnet met het Standaardnummer verbonden is. Het kan geactiveerd of gedeactiveerd 

zijn. 

Via het Switchnummer kunnen oproepen of sms'en verzonden worden, uitsluitend door het mobiele 

toestel te gebruiken: enkel als het Switchnummer in de mobiele applicatie geactiveerd is. In dat geval ziet 

de correspondent het Switchnummer verschijnen; 

Via het Switchnummer kunnen oproepen of sms'en ontvangen worden uitsluitend door het mobiele 

toestel te gebruiken: als het Switchnummer in de mobiele applicatie geactiveerd is.  

Indien het Switchnummer in de applicatie gedeactiveerd is: 

• worden de inkomende oproepen automatisch naar een specifieke voicemail doorgeschakeld, ofwel 

naar een nummer dat de Gebruiker in de parameters specificeert;  

• heeft de Gebruiker gedurende drie (3) opeenvolgende dagen toegang tot de sms'en die op het 

Switchnummer zijn toegekomen. Na deze drie dagen gaan de sms'en verloren.  

Als de Gebruiker zich in het buitenland bevindt en zijn Switchnummer heeft ingeschakeld, zal de 

opgeroepene het standaardnummer zien in plaats van het Switchnummer. Om een dergelijke situatie te 

vermijden, kan de Gebruiker bij elke oproep de 'CLIR Roaming'-functie4 in de mobiele applicatie activeren 

opdat de correspondent geen nummer zou zien. Het is niet mogelijk om het Switchnummer in het 

buitenland te doen verschijnen. 

     

 

 

4 Niet beschikbaar op smartphones onder Windows Phone of iOS 
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1.4 Voicemail  

Het Standaardnummer en het Switchnummer ontvangen elk een afzonderlijke voicemail. Het gaat om 

voicemailboxen die enkel voor de Gebruiker toegankelijk zijn. Na vijftien (15) opeenvolgende dagen gaan 

niet-bewaarde berichten in de mailbox van het Switchnummer verloren. 

2. Beveiligd portaal 

Een door de Klant als administrator aangewezen medewerker heeft via de e-Services (My Business) 

toegang tot een beveiligd portaal om de Dienst te beheren die de Gebruikers ter beschikking wordt 

gesteld. 

 

Op die manier kan de Klant onder meer het volgende opvragen: 

• de aan elkaar gekoppelde paren standaard-gsm-nummers en Switchnummers, alsook de lijst met 

verweesde nummers (d.w.z. nummers waaraan geen geactiveerde optie gelinkt is); 

• de status van het Switchnummer (geactiveerd/gedeactiveerd); 

• de status van het automatische programma; 

• de status van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling. 

 
Voor Enterprise Office Switch worden alleen de twintig eerste nummers getoond. De nummers die niet 

automatisch verschijnen, kunnen echter via een zoekfunctie worden opgevraagd. 

De Klant kan de volgende bewerkingen uitvoeren: 

• activeren/deactiveren van de verschillende Switchnummers; 

• wijzigen/programmeren van de automatische activering/deactivering van de Switchnummers; 

• configureren/afschaffen van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling;  

• (alleen voor Enterprise Office Switch) activeren/deactiveren van de Smart Ringing-functie (al dan niet 

rinkelen van de vaste telefoon); 
• afschaffen van links tussen het standaard-gsm-nummer en het Switchnummer; 
• totstandbrengen van links tussen een bestaand Switchnummer en een standaard-gsm-nummer; 
• aanvragen/afschaffen van een dagelijkse e-mailverwittiging betreffende de verweesde Switch-gsm-

nummers. 

3. Activering  

De Klant bestelt de Dienst door de desbetreffende Bestelbon behoorlijk ingevuld en ondertekend aan 

Proximus te bezorgen. Deze documenten kunnen via de gebruikelijke verkoopkanalen van de Klant 

worden aangevraagd.  
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Op de Bestelbon specificeert de Klant de gekozen Dienstformule en vermeldt hij alle noodzakelijke 

gegevens die Proximus moeten toelaten de Dienst te activeren, met meer bepaald de betrokken 

Standaard- en Switchnummers. 

Zodra Proximus de Bestelbon ontvangt, zal het de Dienst een eerste maal activeren. Proximus stelt alles 
in het werk om de Dienst te activeren binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de 
door de Klant behoorlijk ingevulde en ondertekende Bestelbon en voor zover bij aankomst van de 
Bestelbon alle in deze Contractuele dienstbeschrijving vermelde voorafgaande voorwaarden vervuld zijn. 
Niettemin is Proximus in geval van vertraging geen schadeloosstelling verschuldigd.  
 
Proximus vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat als hij voor de Entreprise Mobile Switch-
formule opteert en de Switchnummers reeds bestaande gsm-nummers zijn, de oorspronkelijke simkaart 
van elk van deze nummers en al hun bijbehorende tariefplannen en opties automatisch gedeactiveerd 
worden zodra deze formule erop in werking treedt. Tot de Gebruiker de mobiele applicatie installeert en 
configureert, kunnen via deze nummers geen oproepen/sms’en meer verzonden of ontvangen worden. 
De Klant wordt verzocht de nodige maatregelen te treffen om de mobiele applicatie onmiddellijk bij de 
activering van de optie te installeren en te configureren. Proximus verwittigt de Gebruiker onmiddellijk via 
een sms op zijn Standaardnummer zodra de optie geactiveerd is. De Gebruiker kan de mobiele applicatie 
downloaden vanaf het moment dat de Klant de Bestelbon verzonden heeft. De activering ervan is 
daarentegen alleen mogelijk nadat Proximus de optie geactiveerd heeft.  

4. Klantendienst 

De Klantendienst van Proximus fungeert als enig contactpunt voor de Klant (SPOC of Single Point of 

Contact). De onderstaande tabel bevat alle contactgegevens van de Klantendienst waartoe de Klant zich 

kan wenden. Alleen de door de Klant als administrator aangewezen medewerkers zijn  gemachtigd om de 

Klantendienst te contacteren. 

Contactgegevens van de Klantendienst van Proximus in België 

Bedrijven en overheden: 

 

 

 

www.proximus.be/enterprisecontact 

0800 22 200  

+32 800 22 200 (vanuit het buitenland) 

Middelgrote of grote Middelgrote of grote Middelgrote of grote Middelgrote of grote ondernemingondernemingondernemingonderneming????    

Uw contactegevens voor Proximus: 

 

http://www.proximus.be/nl/id_cl_mycontacts 

 

Als de Klant contact opneemt, zal de Klantendienst de identiteit van de oproeper aan de hand van een 

vooraf vastgelegde lijst met gemachtigde vertegenwoordigers van de Klant controleren en de nodige 

gegevens over de incidentmelding of aanvraag verzamelen.  

De Klantendienst registreert de oproep van de Klant in het troubleticketingsysteem. De Klantendienst 

stuurt vervolgens het troubleticket naar een geschikt supportteam. 
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Incidentmanagement 

Het supervisieplatform van Proximus is in staat om naderende incidenten proactief te detecteren. 

Proximus stelt alles in het werk om de Dienst binnen de kortst mogelijke termijn te herstellen.  

Als de Klant zelf een incident detecteert, kan hij de Klantendienst contacteren en vragen om de Dienst te 

herstellen.  

 

De Klantendienst levert alle redelijke inspanningen om binnen de vijftien (15) minuten aan de Klant te 

bevestigen dat zijn incidentmelding geregistreerd werd. Daarbij ontvangt de Klant de volgende 

aanvullende informatie: 

� het nummer van het troubleticket (unieke identificatie van de oproep van de Klant); 

�   de prioriteitsgraad toegekend aan het troubleticket; 

�   de details betreffende de volgende stappen van de procedure voor de oplossing van het incident. 

 

Proximus levert alle redelijke inspanningen om binnen het uur een eerste technische analyse uit te 

voeren. Proximus stelt alles in het werk om de Dienst binnen de kortst mogelijke termijn te herstellen. 
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5. Bijzondere voorwaarden 

5.1. Algemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatie    
 

5.1.1. Deze Bijzondere voorwaarden vormen een 
aanvulling bij de Algemene voorwaarden en deze 
Contractuele Dienstbeschrijving. Zij beschrijven de 
rechten en verplichtingen van Proximus en de 
Klant met betrekking tot de levering van de Dienst 
die in dit document wordt beschreven. 

 

5.1.2. Voor zover voor de in dit document 
beschreven Dienst in alle gevallen de intekening 
op een mobiel abonnement inzake spraak en data 
vereist is, zijn de Algemene voorwaarden van de 
mobiele communicatiedienst van toepassing. De 
Algemene voorwaarden van de mobiele 
communicatiedienst staan boven de Algemene 
voorwaarden, het Glossarium en het Aanbod in de 
hiërarchische volgorde bepaald door artikel 1.2 van 
de Algemene voorwaarden en hebben bijgevolg 
voorrang op de Algemene voorwaarden, het 
Glossarium en het Aanbod. 

 

5.2. Duur van het Duur van het Duur van het Duur van het ContraContraContraContracccctttt    
 

5.2.1. In afwijking van de Algemene 
voorwaarden wordt dit Contract voor onbepaalde 
duur gesloten. 

 

5.2.2. De Klant is ertoe gerechtigd het Contract 
op elk ogenblik via gelijk welk schriftelijk middel op 
te zeggen. Indien de Klant een opzeggingsdatum 
vermeldt, zal Proximus rekening houdend met de 
specifieke technische kenmerken van de Dienst 
alles in het werk stellen om deze datum te 
respecteren. Als de Klant geen opzeggingsdatum 
specificeert, zal Proximus het Contract zo spoedig 
mogelijk beëindigen. In alle gevallen zal Proximus 
de einddatum van het Contract schriftelijk 
bevestigen. 

 

5.2.3. De beëindiging van dit Contract is niet van 
invloed op de contracten van de Klant inzake de 
mobiele en de vaste communicatiedienst. 
Daarentegen leidt de beëindiging van het contract 
van de Klant inzake mobiele communicatie (of van 
het contract inzake vaste telefonie ingeval de Klant 
de Enterprise Office Switch-dienst heeft genomen) 
tot beëindiging van het onderhavig Contract.  

 

5.2.4. Bij beëindiging van het Contract blijven de 
Standaardnummers gsm-nummers en kan de 
Klant ze zoals alle andere gsm-nummers 
behouden, porteren of opzeggen. De vaste 
Switchunmmers worden klassieke vaste nummers. 
De mobiele Switchnummers worden 
gedeactiveerd, tenzij de Klant vraagt ze om te 
zetten in klassieke gsm-nummers met een 
tariefplan naar keuze. 

 

5.2.5. Indien het Contract om welke reden ook 
wordt beëindigd, verbindt de Klant zich ertoe de 
Dienst niet langer te zullen gebruiken, alle van 
Proximus ontvangen documentatie te zullen 
vernietigen, samen met alle hem en zijn Gebruikers 
in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde 
Softwarekopieën, met inbegrip van de 
gedeeltelijke kopieën, en te zullen certificeren dat 
ze op alle toestellen, informaticageheugens, en 
opslagtoestellen waarover de Klant en zijn 
Gebruikers de controle hebben, zijn gewist, alsook 
dat de documentatie vernietigd werd. Indien de 
Dienst voor een gedeelte van de Gebruikers 
beëindigd wordt, dient de Klant erop toe te zien dat 
dit artikel op de betrokken Gebruikers wordt 
toegepast. 
 

5.3. Rechten en verplichtingen van Rechten en verplichtingen van Rechten en verplichtingen van Rechten en verplichtingen van 
de partijende partijende partijende partijen    

 

5.3.1. De Gebruikers dienen natuurlijke personen 
te zijn die met de Klant geassocieerd zijn door 
middel van een arbeidscontract van bepaalde of 
onbepaalde duur tijdens de volledige termijn van 
de Dienst. Zodra deze voorwaarde niet langer 
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vervuld is, dient de Klant de Dienst voor de 
betrokken Gebruiker te deactiveren. 

 

5.3.2. Op het moment dat de Switch-optie 
geactiveerd wordt (bij aanvang of gedurende de 
looptijd van het Contract), dient het Switch-
nummer steeds aan een Standaardnummer 
gekoppeld te worden. Tijdens de duur van het 
Contract zal de Klant via het beveiligde Portaal de 
link kunnen deactiveren die tussen een Switch- en 
een Standaardnummer bestaat. In een dergelijk 
geval zal de Klant de Switch-optie ofwel 
deactiveren, ofwel onmiddellijk een nieuw 
Standaardnummer aan het betrokken 
Switchnummer koppelen of nog, de Switch-optie 
behouden zonder dat er een Standaardnummer 
aan het Switchnummer gekoppeld wordt.  

Als de Klant de Switch-optie deactiveert, wordt het 

vaste Switchnummer een klassiek vast nummer. 

Het mobiele Switchnummer wordt gedeactiveerd, 

tenzij de Klant vraagt het om te zetten in een 

klassiek gsm-nummer met een mobiel tariefplan 

naar keuze.   

Als de Klant onmiddellijk een nieuw 

Standaardnummer aan het betrokken 

Switchnummer koppelt, wordt de Dienst met deze 

nieuwe nummercombinatie voortgezet. Het oude 

Standaardnummer heeft niet langer toegang tot 

het Switchnummer en ook niet tot de op dat 

moment geconfigureerde mailbox van het 

Switchnummer. Het nieuwe Standaardnummer zal 

toegang hebben tot de mailbox van het 

Switchnummer zoals deze geconfigureerd is op 

het moment dat de nieuwe nummerassociatie tot 

stand wordt gebracht. Indien de Klant de Switch-

optie behoudt zonder een Standaardnummer aan 

het Switchnummer toe te kennen (en dit laatste 

bijgevolg een verweesd nummer wordt), zullen er 

vanaf het Switchnummer geen oproepen of 

sms’en kunnen verzonden worden, terwijl de erop 

ontvangen oproepen automatisch zullen worden 

doorgeschakeld naar het nummer dat de Klant in 

het beveiligde portaal zal hebben aangeduid. 

De sms’en gaan na drie dagen verloren. Proximus 

behoudt zich het recht voor het mobiele 

Switchnummer te deactiveren indien het 

gedurende meer dan vijftien kalenderdagen niet 

aan een Standaardnummer gekoppeld wordt of 

indien het verkeer dat tijdens deze termijn door het 

mobiele Switchnummer gegenereerd wordt, 

drastisch toeneemt, d.w.z. voor een of meer voor een of meer voor een of meer voor een of meer 

communicatietypes een toename van meer dan communicatietypes een toename van meer dan communicatietypes een toename van meer dan communicatietypes een toename van meer dan 

20% vertoont in vergelijking met het gemiddelde 20% vertoont in vergelijking met het gemiddelde 20% vertoont in vergelijking met het gemiddelde 20% vertoont in vergelijking met het gemiddelde 

verkeer dat door het Switchnummer gegenereerd verkeer dat door het Switchnummer gegenereerd verkeer dat door het Switchnummer gegenereerd verkeer dat door het Switchnummer gegenereerd 

werd tijdens de laatse zes mwerd tijdens de laatse zes mwerd tijdens de laatse zes mwerd tijdens de laatse zes maanden gedurende aanden gedurende aanden gedurende aanden gedurende 

welke welke welke welke dit dit dit dit mobiele Switmobiele Switmobiele Switmobiele Switcccchnummer aan het hnummer aan het hnummer aan het hnummer aan het 

standaardnummer gekoppeld was.standaardnummer gekoppeld was.standaardnummer gekoppeld was.standaardnummer gekoppeld was.         

5.3.3. Indien een Gebruiker zijn Switchnummer 
geactiveerd heeft en met zijn gsm-toestel de 
hulpdiensten contacteert, dan zal bij de 
opgeroepene het standaard-gsm-nummer 
verschijnen om localisatie mogelijk te maken. 

 

5.3.4. Bij naleving van het Contract door de Klant 
en meer bepaald indien het abonnementsgeld 
voor de Dienst wordt vereffend, zal Proximus 
vanaf de activeringsdatum van de Dienst aan de 
Klant een niet-overdraagbare, niet-permanente, 
niet-exclusieve en niet sublicentieerbare licentie 
toekennen voor:  

1. de toegang tot en het gebruik van het 
beveiligde portaal dat Proximus hem voor 
de volledige duur van het Contract ter 
beschikking stelt;  

2. de installatie van de mobiele applicatie (of 
het verlenen van toestemming aan zijn 
Gebruikers om deze installatie te 
verrichten) op de smartphones van zijn 
Gebruikers (één installatie per Gebruiker) 
die compatibel zijn met de Dienst en deze 
mobiele applicatie te gebruiken zolang de 
Klant voor de betrokken Gebruikers het 
abonnementgeld betaalt. 

Het gebruik van het beveiligde portaal en de 
mobiele applicatie (hierna ‘de Software’ genoemd) 
is uitsluitend voor eigen en interne doeleinden 
bestemd. In geen geval mag de Software door de 
Klant geëxploiteerd of gedistribueerd worden. De 
Klant onthoudt zich ervan (en staat dit derden, 
waaronder zijn Gebruikers, niet toe en machtigt 
hen er ook niet toe) de Software te kopiëren 
(behalve om bewaarkopieën te maken in de mate 
die bij wet verplicht geregeld is) of de Software 
geheel of gedeeltelijk te gebruiken, behalve in de 
gevallen uitdrukkelijk bepaald in het Contract, de 
Software te gebruiken op niet-toegestane 
apparaten of producten, de Software te gebruiken 
op een manier die de werking van de Dienst kan 
schaden, storen of deactiveren, de Software te 
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wijzigen of hem als basis te gebruiken om 
afgeleide werken te creëren, de Software te 
reverse-engineeren, hem te decompileren, 
decoderen, desassembleren of hem in een voor 
mensen leesbaar formaat om te zetten (behalve in 
de bij wet toegestane gevallen), bedrijfseigen 
vermeldingen of opschriften in of op de Software 
te wijzigen en de Software te gebruiken in strijd 
met de rechten van derden. Elk ongeoorloofd 
gebruik is verboden en kan tot strafrechtelijke 
vervolging leiden. 

Proximus verklaart te goeder trouw dat het deze 
licentie van rechtswege aan de Klant mag 
toekennen. De Klant erkent dat Proximus hem de 
Software ‘zoals geconfigureerd’ levert, zonder 
verdere uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg, 
meer bepaald zonder enige waarborg met 
betrekking tot de commerciële waarde en de  
innoverende of de pertinente aard ervan. Proximus 
verstrekt in het bijzonder geen waarborg 
aangaande het foutenvrij zijn van de Software, de 
ononderbroken werking ervan, de compatibiliteit 
ervan met de apparatuur van de Klant en zijn 
Gebruikers of met zijn softwareconfiguratie, en ook 
niet aangaande het feit of de Software aan de 
behoeften van de Klant en zijn Gebruikers zal 
voldoen.   

5.3.5. De Klant garandeert dat alleen de 
personen die over een machtiging voor toegang 
tot de Software beschikken, ook effectief deze 
toegang zullen ontvangen. De Klant respecteert 
alle andere technische en veiligheidsnormen die 
Proximus op gelijk welk ogenblik kan opleggen. 
Proximus kan niet controleren of de aanvragen 
voor toegang en het gebruik van de Software 
wettelijk zijn en weigert elke aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van frauduleuze toegang en 
frauduleus gebruik. De Klant dient Proximus 
onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien de 
identificatiegegevens van de personen met 
gemachtigde toegang tot de Software gewijzigd 
worden. 

 

5.3.6. Er worden de Klant om welke reden ook 
geen verslagen ter beschikking gesteld waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het gebruik 
van de standaardnummers en dat van de 
Switchnummers. 
 

5.3.7. De Dienst is compatibel met de Joint 
Offers waarop de Klant voordien heeft ingetekend.  

Indien het mobiele abonnement van het Joint 
Offer-contract overeenstemt met het mobiele 
Switchnummer, aanvaardt en erkent de Klant, 
door op deze Dienst in te tekenen, dat zijn Joint 
Offer-contract zodanig wordt gewijzigd dat het 
Joint Offer definitief met het mobiele abonnement 
van het Standaardnummer geassocieerd wordt 
zodra op deze Dienst wordt ingetekend. Deze 
wijziging heeft tot gevolg dat de 
verbrekingsvergoeding voor het toestel zal worden 
ingevorderd indien de Klant zijn mobiele 
abonnement van het Standaardnummer beëindigt 
of wijzigt alvorens de vervaldatum van het Joint 
Offer-contract is bereikt. Het Joint Offer zal niet 
meer aan het mobiele abonnement van het 
Switchnummer gekoppeld kunnen worden. Deze 
wijziging houdt geen verandering van de duur van 
het Joint Offer in. 
 

5.3.8. De Klant dient zijn Gebruikers op de 
hoogte te stellen van de voorwaarden die op de 
Dienst van toepassing zijn. De Klant is aansprakelijk 
voor elke tekortkoming tegenover deze 
voorwaarden uit hoofde van zijn Gebruikers of van 
derden. 

5.4. Betalingen en facturatieBetalingen en facturatieBetalingen en facturatieBetalingen en facturatie        
 

5.4.1. Zodra de Dienst, onafhankelijk van het 
downloaden van de mobiele applicatie door de 
Gebruikers, geactiveerd wordt, wordt de 
vergoeding voor de Dienst maandelijks aan de 
Klant gefactureerd via zijn factuur voor de mobiele 
communicatiediensten. Het maandelijks te 
factureren bedrag is gebaseerd op het aantal 
geactiveerde Switch-opties. Deze vergoeding 
behelst niet de abonnementsgelden voor de 
mobiele communicatiedienst en de vaste 
telefoondienst.  
 
5.4.2. Het gebruik van het Standaardnummer 
wordt gefactureerd in overeenstemming met het 
tariefplan voor het Standaardnummer en 
verschijnt op de factuur betreffende de mobiele 
communicatiediensten van de Klant.  
 
5.4.3. Het gebruik van het Switchnummer wordt 
gefactureerd op basis van het toestel waarop dit 
gebruikt plaatsvindt. Zo zal dit gebruik 
gefactureerd worden in overeenstemming met het 
tariefplan voor de vaste lijn van de Klant indien de 
Gebruiker een vaste lijn heeft gebruikt (en 
verschijnt het op de factuur voor vaste telefonie 
van de Klant), terwijl het tariefplan voor het 
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Standaardnummer zal gelden indien de Gebruiker 
een mobiel toestel heeft gebruikt (en verschijnt het 
op de factuur voor mobiele communicatie van de 
Klant). 
 
5.4.4. Alvorens de Dienst te kunnen gebruiken, 
zal de Klant een passend tariefplan voor mobiele 
data moeten nemen, dit om de Dienst te gebruiken 
zoals hij op de aangewende mobiele toestellen 
geconfigureerd wordt. Indien niet op een passend 
tariefplan wordt ingetekend, kan Proximus niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van 
overmatig dataverbruik die voortvloeien uit het 
gebruik van de Dienst. Indien de Klant de mobiele 
data op zijn mobiele toestel verbruikt, dan wordt 
dit verbruik geboekt/gefactureerd volgens het 
tariefplan voor het standaard-gsm-nummer, 
ongeacht of het Switchnummer geactiveerd werd 
of niet. 
 
5.4.5. Indien de Klant op de Mobile Switch-
formule intekent, zijn bovendien de hierna-
volgende bepalingen van toepassing:  
5.4.5.1. De Klant tekent in op het Entreprise Virtual 
Mobile-tariefplan, waarvan de beschrijving op 
verzoek wordt bezorgd of dat via het internetadres 
www. Proximus.be/tarieven kan worden 
opgevraagd. De hiernavolgende verbruikstypes 
worden in overeenstemming met het Enterprise 

Virtual Mobile-tariefplan aangerekend en niet 
volgens het tariefplan van het Standaardnummer:     

o de oproepdoorschakelingen geconfigureerd 

via de mobiele applicatie;  

o het gebruik van de mailbox van het 

Switchnummer;  

o de overeenkomstige betalende functies 

(bijvoorbeeld Call Return, enz.).  
5.4.5.2. Op de mobiele factuur van de Klant 

wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de oproepen die via het 
Standaardnummer op het mobiele 
toestel werden gemaakt en die 
welke met het Switchnummer 
werden gemaakt. 

5.4.5.3. Indien de Klant een tariefplan heeft waarin 
gratis oproepen tussen de CUG-leden (Closed 
User Group) vervat zijn, dan zullen de oproepen 
van de andere leden van de CUG naar het 
Switchnummer eveneens gratis zijn. Niettemin 
worden oproepen volgens het Enterprise Virtual 
Mobile-tarief gefactureerd indien in geval van 
activering van (onvoorwaardelijke) 
oproepdoorschakeling van een Switchnummer 
naar een ander gsm-nummer dat van dezelfde 
CUG deel uitmaakt.    

    

 

 

 

 

 

 


