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Algemeenheden 

In dit document vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing 
zijn op de telegraafdienst. Deze dienst wordt verstrekt vereenkomstig de 
wetten, besluiten en internationale overeenkomsten die terzake van 
kracht zijn. 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen:  

De algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden sommen het geheel van de rechten en 
verplichtingen van Proximus  en haar cliënteel op in het kader van de 
levering van de telegraafdienst. 

De prijslijst 

De prijslijst vermeldt het geheel van de prijzen van de prestaties van 
Proximus . Bijgewerkte uittreksels kunnen op eenvoudige aanvraag 
verkregen worden bij de lokale dienst van Proximus . 

De algemene voorwaarden en de prijslijst vormen het geheel van de 
overeenkomst die door de klant en Proximus  wordt gesloten. 

Iedereen kan kennis nemen van de algemene en specifieke voorwaarden 
die betrekking hebben op de telegraafdienst en er een bijgewerkte versie 
van bekomen in alle diensten van Proximus  die toegankelijk zijn voor het 
publiek. 

Iedereen kan kennis nemen van de prijslijst en er bijgewerkte kopieën van 
bekomen op eenvoudige aanvraag  gericht aan de lokale dienst van 
Proximus . 

Woordenlijst 

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, dient onder de 
volgende begrippen te worden verstaan 

Proximus NV : 

Het autonoom overheidsbedrijf, naamloze vennootschap van publiek 
recht met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II laan 
27. 

Ondernemingsnummer BE 0202 239 951 hierna Proximus genaamd. 

Telegraafdienst: 

De transmissie via aangepaste communicatiemiddelen van 
boodschappen afkomstig van een gebruiker, naar een (of meerdere) 
bestemmeling(en) die door hem werd(en) aangeduid, en dit conform de 
aanbevelingen terzake van de Internationale Unie van 
Telecommunicaties - Sector normalisatie van de telecommunicaties. 

Telegram: 

Een boodschap opgesteld en gevormd volgens de bovenvermelde 
richtlijnen, die via de telegraafdienst wordt verzonden. 

Gebruiker van het telegram: 

De natuurlijke of rechtspersoon of de feitelijke vereniging die een 
telegram voor verzending aanbiedt. 

Bestemmeling van het telegram : 

De natuurlijke of rechtspersoon of de feitelijke vereniging aan wie het 
telegram, volgens de aanwijzigen van de gebruiker, moet worden 
bezorgd. 

Telecommunicatiemiddelen: 

Het geheel van de technieken en bijbehorende apparatuur waarmee een 
telegram naar de bestemmeling kan worden verzonden. 

Factuur :  

Het document factuur genoemd of elk ander document waarmee 
Proximus de betaling vordert voor haar prestaties of in naam en voor 
rekening van derden de betaling voor de prestaties van deze derden. 

Lokale dienst: 

Het geheel van de diensten waar iedereen inlichtingen kan bekomen 
over de telegraafdienst en tot wie de klant zich kan wenden om een 
telegram af te geven of om het even welke aangelegenheid te regelen in 
verband met de overeenkomst tussen hemzelf en Proximus . 

 

De lokale dienst omvat ten minste: 
de dienst telefonische aanbieding van telegrammen; 
de dienst aanbieding van telegrammen per telefax ; 
de dienst aanbieding van telegrammen per e-mail 
 

 
 

Procedure voor het sluiten van de overeenkomst. 

Aanbieding van de telegrammen 

1. Ieder over te zenden telegram moet bij de lokale dienst worden 
aangeboden. 

2.Vooraleer de verzending van het telegram te aanvaarden verbindt 
Proximus  zich ertoe  de  prijs van dit telegram mede te delen aan 
ieder gebruiker die hierom vraagt. 

De overeenkomst wordt gesloten zodra Proximus  aanvaardt om, via de 
telegraafdienst, een boodschap, aangeboden door de gebruiker of zijn 
gemachtigde, te verzenden naar de bestemmeling. 

3.De aanvaarding is onderworpen aan de goedkeuring door Proximus  
van de opgegeven inhoud, onder andere inzake: 

de tekst, die ten minste 1 teken moet bevatten. Alleen de tekens vermeld 
in bijlage 1 mogen worden gebruikt; 

de boodschap, die de veiligheid van de Staat niet in het gedrang mag 
brengen en niet in strijd mag zijn met de openbare orde, de wetten van 
het land of de goede zeden. 

4.De gebruiker moet zich houden aan de vereiste vormgeving voor de 
verzending van een boodschap door de telegraafdienst, en de 
exploitatievoorwaarden aanvaarden die kunnen worden opgelegd door 
de internationale overeenkomsten die werden goedgekeurd door de 
Internationale Unie van Telecommunicaties. 

5.De gebruiker mag het telegram binnen België verzenden in de taal van 
zijn keuze. Indien de bestemming van het telegram het buitenland is, 
dient de gebruiker de richtlijnen bepaald door de buitenlandse operator 
te volgen. 

Wijziging van de algemene voorwaarden en van de 
prijzen. 

6.Proximus  verbindt zich ertoe, met alle geschikte middelen haar 
cliënteel in kennis te stellen van de wijzigingen van de algemene 
voorwaarden en prijzen. 

 

Prestaties en verplichtingen van Proximus 
7.In België worden de telegrammen aan de bestemmeling bezorgd 
volgens de door Proximus  bepaalde methodes. 

a) Proximus  verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om ze te 
bezorgen volgens de modaliteiten, gespecifieerd op de website : 
www.telegram.be 

b) Proximus  zal het telegram overmaken per telefoon of telefax indien 
het dringende karakter van de tekst van het telegram dit klaarblijkelijk 
rechtvaardigt of indien de gebruiker dit vraagt. Bij bestelling per telefoon 
of fax wordt een bevestigend afschrift per gewone brief aan de 
bestemmeling verzonden. 

De oorsprong van het telegram  is  altijd  Brussel, ongeacht waar de 
gebruiker zich bevindt. 

8.Buiten België gebeurt de bestelling op de wijze en binnen de termijnen 
die door de betrokken buitenlandse operator zijn vastgesteld. Deze 
modaliteiten kunnen op aanvraag worden bekomen bij de afgifte van het 
telegram, rekening houdend met de gegevens waarover Proximus  
terzake beschikt. Proximus  kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor de inhoud van deze informatie. 

9.Zowel in België als in het buitenland zijn de vermelde 
bestellingstermijnen niet van toepassing: 

a) indien het telegram werd aanvaard op risico van de gebruiker; 
b) in geval van overmacht; 
c) indien de gebruiker bewust een latere datum heeft bepaald voor 
de bestelling. 

 
10.Behalve in de gevallen waarvan sprake in artikel 9, worden de kosten 
voor het telegram niet aangerekend of worden deze terugbetaald als 
het telegram niet aan de bestemmeling is bezorgd of aan de 
buitenlandse operator overgezonden binnen de termijnen voorzien op 
www.telegram.be  en in art. 8. 

http://www.telegram.be/
http://www.telegram.be/
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11.Er wordt geen enkele terugbetaling toegestaan voor niet of laattijdige 
bestelling van het telegram indien het adres onvolledig of verkeerd is of 
indien het slechte handschrift van de gebruiker de oorzaak is. 

12.Als het telegram niet kan worden besteld op het vermelde adres of 
indien het telegram valt onder één van de categorieën van artikel 3, 
wordt de gebruiker hiervan in kennis gesteld in de mate dat Proximus  
over zijn coördinaten beschikt. 

 

Wijziging en schorsing van de prestatie 
13.Als de exploitatie- of organisatievoorwaarden dit vereisen, kan 
Proximus  de technische kenmerken van haar prestaties wijzigen. 

14.Als, ten gevolge van de exploitatie noodwendigheden, de 
aangeboden dienstverlening moet worden beperkt of geschorst, 
verbindt Proximus  zich ertoe om de betrokken klanten hiervan, met alle 
beschikbare middelen, in kennis te stellen. 

In geval van een ernstig technisch incident, kan Proximus de 
telegraafdienst opschorten of volledig stopzetten zonder voorafgaande 
kennisgeving. Proximus verbindt zich ertoe om de betrokken klanten 
hiervan, met alle beschikbare middelen, in kennis te stellen. 

 

Bijkomende prestaties 
15.Zowel door de gebruiker als door de bestemmeling kunnen, tegen 
betaling, afschriften van een telegram worden bekomen en dit tot drie 
maanden na de verzending van dit telegram. 

 

Tariefstructuur 
16.De tarief structuur wordt uiteengezet in de prijslijst. 

 

Facturatie en betalingsmogelijkheden 
17.Indien Proximus  aanvaard heeft  een  boodschap als telegram te 
verzenden, of een afschrift hiervan heeft bezorgd, worden deze kosten 
aangerekend op de telefoonfactuur indien het telegram wordt 
aangeboden per telefoon, per telefax of per e-mail; 

 

Aansprakelijkheid van Proximus 
18.1. Proximus dient alle redelijke inspanningen te leveren om een 
ononderbroken en kwaliteitsvolle Dienst te waarborgen en om 
eventuele gebreken te verhelpen. Proximus biedt evenwel geen enkele 
waarborg betreffende een foutloze of ononderbroken werking van de 
Dienst. 

1.8.2. Over het algemeen kan Proximus slechts aansprakelijk worden 
gesteld in geval van een zware contractuele fout of van het niet naleven 
van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de 
Overeenkomst vormt, door haarzelf of een van haar werknemers. Haar 
aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, 
rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met 
uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, 
inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of 
beschadiging van gegevens of opnames. In alle gevallen is de 
aansprakelijkheid van Proximus beperkt tot de terugbetaling van de 
betreffende telegram. 

 

Verzoeningsprocedure en regeling van de 
geschillen 
Klacht ingediend bij Proximus 

19.Bij problemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, 
wordt de gebruiker verzocht zich tot de lokale dienst van Proximus  te 
wenden. 

20.Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten worden ingediend binnen 
de drie maanden na de aanbieding van het telegram. 

 

 

Klacht ingediend bij de Ombudsdienst 

21.De gebruiker kan zich wenden tot de Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie die wettelijk is opgericht bij het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie. 

De Ombudsdienst  voor  Telecommunicatie werkt volledig onafhankelijk 
van Proximus . Binnen de perken van zijn attributies ontvangt hij van 
geen enkele autoriteit instructies. 

De gebruiker kan zich naar keuze wenden tot de Franstalige of de 
Nederlandstalige ombudsman. 

Enkel geschreven klachten worden aangenomen. De gebruiker kan zich 
echter mondeling wenden tot de Ombudsdienst om zo goed mogelijk op 
de hoogte te zijn van zijn belangen. 

De klachten zijn alleen ontvankelijk indien de gebruiker kan aantonen dat 
hij al eerdere stappen heeft ondernomen bij Proximus . 

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te 
behandelen indien ze te maken heeft met feiten die zich meer dan een 
jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. 

Het onderzoek van een klacht stopt op het ogenblik dat ze het voorwerp 
wordt van een gerechtelijk beroep, behalve in het geval beschreven in 
art. 22, d) van de onderhavige algemene voorwaarden. 

Behalve in het geval van arbitrage waarbij de Ombudsdienst een 
uitspraak doet die bindend is voor beide partijen, is een gerechtelijke 
procedure altijd mogelijk, overeenkomstig art. 24 van de onderhavige 
algemene voorwaarden. 
 

22.De Ombudsdienst heeft de volgende wettelijke taken: 

a) klachten van klanten onderzoeken met betrekking tot de 

activiteiten van Proximus ; 

b) tussenbeide komen om een minnelijke schikking te vinden van 

geschillen tussen Proximus  en haar klanten; 

c) een aanbeveling doen aan Proximus  indien geen minnelijke  
schikking kan worden gevonden; de eiser ontvangt een kopie van 
de aanbeveling; in dit geval beschikt Proximus  over een termijn 
van twintig werkdagen om haar beslissing te motiveren indien ze 
de ontvangen aanbeveling niet zou volgen; 

als scheidsrechter een oordeel vellen tussen Proximus  en haar klanten 
op basis van een arbitrageconventie gesloten tussen de Ombudsdienst 
en Proximus , voor zover de eindgebruiker aanvaardt een beroep te doen 
op de arbitrage na het ontstaan van het geschil. De Ombudsdienst mag 
geen geschillen beslechten die betrekking hebben op bedragen hoger 
dan 2500 geïndexeerde euros; 

de vraag van elke klant onderzoeken die beweert het slachtoffer te zijn 
van kwaadwillige oproepen om de mededeling te verkrijgen van de 
identiteit en het adres van de houders van de nummers waardoor hij 
werd opgeroepen. De Ombudsdienst willigt de vraag in als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 

- de feiten schijnen aangetoond; 
- de vraag heeft betrekking op precieze data. 

23.De Ombudsman mag, in het kader van een klacht die hij behandelt, 
ter plaatse kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de 
processen-verbaal en, in het algemeen,  van alle documenten en alle 
geschriften van Proximus  die rechtstreeks betrekking hebben op het 
voorwerp van de klacht. Hij mag van de beheerders en het personeel van 
Proximus  alle uitleg of informatie eisen en alles natrekken wat nodig is 
voor zijn onderzoek. 

De aldus bekomen informatie wordt door de Ombudsdienst als 
vertrouwelijk behandeld wanneer de verspreiding ervan de onderneming 
op een algemeen vlak zou kunnen schaden. 

 

Bevoegde rechtbanken 
24.Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van de 
overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone 
Belgische rechtbanken. 
 

Toepasselijk recht 
25.De bepalingen van de overeenkomst zijn onderworpen aan het 
Belgisch recht. 
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Bijlage 1 
 
Tekens die mogen worden gebruikt in 
telegrammen 
 

1. Letters : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
2. Cijfers : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 
3. Leestekens :  

Punt    . 
Komma   , 
Dubbele punt of deelteken  : 
Vraagteken   ? 
Weglatings teken  ‘ 
Kruis of plusteken  + 
Verbindingsstreepje of minteken - 
Breukstreep of deelteken  / 
Gelijkteken   = 
Links haakje (open)  ( 
Rechts kaahje (gesloten)  ) 
 

4. Het kruis (+) gebruikt als plusteken, mag worden gebruikt in 
groepen, maar nooit als alleenstaandd teken. 

5. Elke verwijzing, tussen de regels geschreven tekst, doorhaling, 
schrapping of verbetering moet worden goedgekeurd door de 
gebruiker of door de persoon die hem vertegenwoordigd 

6. Sommige uitdrukkingen, zoals 30
 a 

 , 30e , 1e , 2e , die niet door alle 
toestellen kunnen worden weergegeven, moeten worden 
vervangen door een gelijkwaardige uitdrukking die wel per 
telegraaf kan worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld, voor de 
hierboven vermelde uitdrukkingen, 30 EXPONENT A, of 30 (A), 
DERTIGSTE, PRIMO, SECUNDO, enz. 

7. Als de uitdrukkingen 30
 a

 30
 e

 , enz., 30
 bis

, 30
 ter

, 30 I, 30 II, enz., 

30A, 30B, enz., 30
 1

 , 30
 2

 , enz., die een huisnummer aanduiden, 
voorkomen in het adres van een telegram, scheidt de 
taxatiebediende het nummer van zijn exponent of van de letters of 
cijfers die erbij horen, door middel van een breukstreep. Deze 
uitdrukkingen zullen bijgevolg in het adres van een telegram, in de 
volgende vorm worden verzonden: 30/A, 30/B, enz., 30/BIS, 
30/TER, enz., 30/1, 30/2 enz., 30/A, 30/B enz., 30/1, 30/2 enz. 

8. Accenten worden niet mee overgeseind, alles gebeurd in 
hoofdletters. In een vreemde taal worden tekens zoals ¨, °, enz. op 
ee, letter vervangen door de letter E. 

 


