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Aanvraag voor interventies buiten de diensturen op 
Explore 

 
 
DOEL: interventie door de technische teams van Proximus buiten de diensturen 
voor productaanpassingen met impact op de maandelijkse vergoeding. 
 
Deze interventie kan bestaan uit 2 delen: 
 

1. Een configuratie van op afstand.  
Hiervan kunnen meerdere sites aangeduid worden in 1 formulier. 
Deze kunnen aangevraagd worden voor nationale en internationale sites. 
 

2. Een interventie ter plaatse. 
Hier kan enkel 1 site per formulier worden aangegeven. 
Dit is enkel mogelijk op nationale sites. 
 

Men kan dus in dit formulier een combinatie maken van 1 interventie ter plaatse met 
één of meerdere configuraties van op afstand. 
 
Diensturen: Werkdagen van 8:00h – 16:30h 
 
 
1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 
 
Naam van het bedrijf ................................................................................................................................. . 

BTW nr .......................................................................................................................................................... . 

Gegevens van de aanvrager 

Naam............................................................................................................................................... . 

e-Mail .............................................................................................................................................. . 

Tel (verplicht) ............................................................................................................................... . 

 
2. IDENTIFICATIE VAN DE VANOP AFSTAND TE (HER)CONFIGUREREN SITES 
 
NAAM SITE DSID NAAM CONTACT TEL. CONTACT E-MAIL 

(OPT.) 

     

     

     

     

 

Belangrijk: 1 formulier per dag waarop configuraties worden gevraagd. 
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3. IDENTIFICATIE VAN DE SITE MET INTERVENTIE TER PLAATSE 
    (ENKEL 1 SITE TOEGELATEN. ENKEL NATIONALE SITES TOEGLATEN.) 
 
NAAM SITE DSID NAAM CONTACT TEL. CONTACT E-MAIL (OPT.) 

     

Volledig adres van de site: .......................................................................................................................  

 

Belangrijk: Zowel de interventie ter plaatse alsook de configuratie vanop afstand in dit 

formulier moeten op 1 dag gebeuren. 

 

4. PLANNING VAN UITVOERING 
 

Gewenste datum en uur van uitvoering (wordt door Proximus bevestigd): 

Datum: 

Startuur: 

 
Gelieve dit formulier minstens 5 werkdagen voor de gewenste uitvoeringsdatum op te 
sturen. 
 
Indien de aanvraag om technische of praktische redenen niet realiseerbaar is zoals 
gevraagd, zal Proximus u zo spoedig mogelijk contacteren. 
 
Annuleren en uitstellen van de aanvraag kan tot 24u voor het gevraagde startuur van de 
tussenkomst.  Indien later, dan zal de forfaitprijs worden aangerekend. 
 
Indien de interventie moet herhaald worden op een latere datum wegens fout klant, dan 
zal de forfaitprijs en/of de al gepresteerde tijd door Proximus aan de klant bijkomend 
worden aangerekend. 
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5. TARIEF (Excl BTW) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Minimum ½ uur wordt aangerekend (= 315 €) 
 
De duur van de tussenkomst zal starten op bovenvermelde startuur en stoppen op 
het moment dat de klant zijn akkoord geeft om het af te sluiten. Dit is inclusief een 
eventueel stand-by tijd ten gevolge van de klant. 
 
 
In geval van een combinatie van een “interventie ter plaatse” met een “configuratie 
vanop afstand”: worden steeds beide tarieven aan de aanvrager verrekend op zijn 
factuur. 
 

 
6. VOOR AKKOORD (KLANT)  
 
Datum  :  ........................................................................  
Gedaan te:  ...................................................................  
Naam van de technische verantwoordelijke bij de klant: 
 .........................................................................................  
 
E-mail adres technische verantwoordelijke (verplicht) 
 .........................................................................................  

 
 
 
 
 
 

Configuratie van op afstand 250 € forfait + 130 € per uur  

Interventie ter plaatse 640 € forfait 
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