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(ENTERPRISE) UNLIMITED CALLS NATIONAL/INTERNATIONAL 

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. 

Dienst:  

Vaste spraaktelefonie 

“Unlimited Calls National/International” en “Enterprise Unlimited Calls National/International” 
zijn tariefplannen voor vaste spraaktelefonie die op Phone Line en Enterprise Voice beschikbaar 
zijn. 

• Unlimited Calls National/International wordt geactiveerd op een individueel nummer en 

geeft de klant, per nummer waarop het plan werd geactiveerd, het recht op: 

o een onbeperkt aantal spraakoproepen naar vaste nummers in België. Geldig 
tijdens piek- en daluren.  

o 1.000 belminuten voor oproepen naar mobiele nummer in België.  Geldig tijdens 
piek- en daluren. 

o 1.000 belminuten voor oproepen naar vaste en mobiele nummers van de 
volgende landen tijdens piek- en daluren: Bulgarije, Kroatië, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, Andorra, Faeröer, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, 
San Marino, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada EN naar alle vaste nummers 
in Marokko en Turkije.  

 

• “Enterprise Unlimited Calls National/International” wordt geactiveerd op een 
nummerreeks “DDI10” (al dan niet in combinatie met individuele nummers) en geeft de 
klant, per nummer waarop het plan werd geactiveerd, het recht op: 

 
o 1.000 belminuten voor  oproepen naar vaste nummers in België. Geldig tijdens 

piek- en daluren. 
o 1.000 belminuten voor oproepen naar mobiele nummers in België. Geldig tijdens 

piek- en daluren. 
o 1.000 belminuten voor oproepen naar vaste en mobiele nummers van de 

volgende landen tijdens piek- en daluren: Bulgarije, Kroatië, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, Andorra, Faeröer, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, 
San Marino, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada EN naar alle vaste nummers 
in Marokko en Turkije. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.proximus.be%2FMycontact&data=04%7C01%7Cthierry.bovijn%40proximus.com%7C0d9989a1e635423699b708d913e25db9%7Ce7ab81b21e844bf79dcbb6fec01ed138%7C0%7C0%7C637562685213949006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=osVhoQG0rAZUkIdixxkAX2lWZwbV1Ji%2B2adhiHRP3Yw%3D&reserved=0
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Het tariefplan is van toepassing op oproepen gedaan met het (de) vaste telefoonnummer(s) 
vermeld op de bestelbon. Het is niet van toepassing op andere nummers waarvan de klant 
titularis is. 

Prijs 
 

Maandelijks abonnementsgeld (in €, per nummer en exclusief btw): 

o Unlimited Calls National/International: €15  

o Enterprise Unlimited Calls National/International: €7,5 (€75 per DDI 10)  
 
Looptijd en beëindiging 
Onbepaalde duur. Schriftelijke opzegging op ieder moment en zonder kost. 
 
Kenmerken voor eindgebruikers met een beperking 
Gedetailleerde informatie over aangepaste oplossingen: www.proximus.be/handicap 
 
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. 

http://www.proximus.be/handicap

