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Fixed Voice Infinity (Europe & World) 

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

Diensten  

 

Vaste spraaktelefonie 

 

• Prijsplan per voice kanaal waarbij een nummeringsplan dient gekozen te worden 

• Keuze uit 2 flavours:  

o Binnen Fixed Voice Infinity Europe  is de onderstaande trafiek per kanaal  

inbegrepen : 

• Onbeperkt bellen in België van vaste lijn naar vaste en mobiele nummers 

• 5.000 belminuten van vaste lijn naar internationale vaste en mobiele 
nummers in Zone 1  (zie prijslijst) 

o Binnen Fixed Voice Infinity World is de onderstaande trafiek per kanaal 

inbegrepen: 

• Onbeperkt bellen in België van vaste lijn naar vaste en mobiele nummers 
• 5.000 belminuten van vaste lijn naar internationale vaste en mobiele 

nummers in “Zone 1 & 2” (zie prijslijst) 
• De dienst kan geleverd worden op de volgende type lijnen: 

o Phone Line Enterprise 

o Enterprise Voice 

o Business Trunking  

 

• Vereiste:: 

o een telefoniecentrale die compatibel is met de dienst  

o indien de telefoniecentrale niet compatibel is met de dienst, is een Bizz IP box nodig 

o indien de klant geen compatibele toegang heeft waarop de dienst kan geleverd 

worden, moet een Explore Voice Access genomen worden (enkel bij multisites) 

 

Verplichte optie: nummeringsplan 

Voor Fixed Voice Infinity dient een keuze gemaakt te worden uit de volgende nummeringsreeksen  

• Individueel nummer 
• Reeks van 10 opeenvolgende nummers 
• Reeks van 100 opeenvolgende nummers 
• Reeks van 1000 opeenvolgende nummers 
• Reeks van 10000 opeenvolgende nummers 

Andere mogelijke compatibele opties 

• Voice Managed Services (Voice Continuity): beheer van inkomende gesprekken 
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• Bizz Ip box 

Prijs  

 

Fixed Voice Infinity  Maandelijks 
abonnement (per 

spraakkanaal) 

Eenmalige 
installatiekost 

(per spraakkanaal) 

Europe €35 €10 

World €37 €10 

BTW excl. 

Tarieven voor verbruik dat niet in het abonnement is inbegrepen: Prijslijst beschikbaar op: 

Vaste lijn-oplossingen van uw bedrijf | Proximus 

Andere compatibele opties: 

Voice Managed Services : maandelijks abonnement en bijkomende vaste kosten (€, excl. 

BTW) : elk VMS contract omvat : 

- een maandelijks abonnement (€/maand) afhankelijk van het aantal nummers 

- TRM (Traffic Routing Management) trafiek (setup €/gesprek) in functie van de 

gegenereerde trafiek met een minimum maandelijks factueerbaar bedrag  

- installatie kosten 

 

Voorbeeld voor een Enterprise Voice Line met een maximum van 16 spraakkanalen 

 

o 20 nummers te activeren op VMS: € 50/maand/nummer 

o TRM-routeringskosten: €0,03/oproep (Minimale TRM-kosten €15/maand) 

o Installatie (vaste kosten) : € 100  

 

Andere configuratie: prijslijst degressieve prijzen beschikbaar op aanvraag. 

 
Prijs in €, per maand en  

BTW excl. 

Bizz Ip box € 6,5 

Bizz Ip box (vanaf 30 kanalen) € 22,0 

 

Looptijd, verlenging, en beëindiging 

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

onbepaalde duur. 

• Schriftelijke opzegging op ieder moment mits een opzeggingstermijn van 1 maand. 

• Dienstverlening kosten zijn verschuldigd tot de desactivatie van de dienst. Ingeval van 

vroegtijdige beëindiging tijdens de vaste looptijd, is de opzegging indemniteit als bepaald 

in het contract verschuldigd. 

 

Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking 

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

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.proximus.be%2Fnl%2Fid_cl_landline%2Fbedrijven-en-overheden%2Ftelefonie%2Fvaste-telefonie%2Fvaste-lijnen.html&data=04%7C01%7Cnico.mostaert%40proximus.com%7C19a91357ed4640f001c208d91c3d828e%7Ce7ab81b21e844bf79dcbb6fec01ed138%7C0%7C0%7C637571872768249672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5p%2F%2FPBvnS0XhZELVp4%2FlvXGibTqtpHy1iyvSyUEdCSc%3D&reserved=0
http://www.proximus.be/handicap
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Andere relevante 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. 

 


