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15/05/2021 

(ENTERPRISE) UNLIMITED CALLS NATIONAL  

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

• Unlimited Calls National 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 nummers in België. Geldig tijdens 

piek- en daluren. 

 

• “Enterprise Unlimited Calls National” 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. 
 

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: €12  

o Enterprise Unlimited Calls National: €6,5 (€ 65 per DDI 10)  
 

Looptijd en beëindiging 
Onbepaalde duur. Schriftelijke opzegging op ieder moment en zonder kost. 
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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. 


