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Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Euphony-

vastelijndiensten en Euphony-ADSL-diensten  
 

 
 Brussel, 29 maart 2006. 
 
1. Wettelijk kader 
 
Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt 
dat de algemene voorwaarden en modelcontracten met betrekking tot elektronische-  
communicatiediensten op de website van de operator worden gepubliceerd na advies van de  
ombudsdienst en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. 
 
Op basis van deze bepaling verstrekt het Raadgevend Comité het huidige advies.  
 
Aangezien de opmerkingen van de ombudsdienst voortaan een advies op zich vormen op basis 
van voornoemd artikel 108 en op die manier integraal aan de operator worden meegedeeld, 
worden ze in dit advies niet hernomen.  
 
 
2. Advies 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 29 maart 2006 van het Raadgevend Comité voor de 
telecommunicatie formuleert het Comité de volgende opmerkingen betreffende de algemene 
voorwaarden en modelcontracten Euphony-vastelijndiensten en Euphony-ADSL-diensten. 

 
A. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden Euphony-
vastelijndiensten 
 
Art. 3.3 
 
Deze tekst komt niet overeen met de tekst voorgeschreven in art. 79, 2°, van de 
Handelspraktijkenwet. Hoewel de wet de verkoper de mogelijkheid laat om het aantal werkdagen 
aan te geven om geldig af te zien van de bestelling (met evenwel een wettelijk minimum van 7 
dagen), staat ze geen andere formulering van dat beding toe buiten diegene die vermeld is in artikel 
79, §1, 2° (tekst die overigens tussen aanhalingstekens staat), namelijk: “De consument heeft het 
recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en 
zonder opgave van motief binnen ... werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het 
product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”  
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Voornoemd art. 79, 2°, bepaalt dat dit beding dient voor te komen in vetgedrukte letters en in een 
kader los van de tekst, op de eerste bladzijde. Hierna of in art. 3 moet duidelijk worden 
aangegeven op welke datum het contract precies ingaat. 
 
Ten laatste op deze datum moeten de algemene voorwaarden en de tarieven worden meegedeeld : 
de kenmerken van de dienst en de verkoopsvoorwaarden moeten de consument ten laatste op het 
ogenblik van de verkoop worden meegedeeld (art. 30 Handelspraktijkenwet). Ook volgens het 
algemene contractenrecht dienen de partijen te weten waarover wilsovereenstemming bereikt 
wordt.Volgens art. 108, § 1, van de wet elektronische communicatie dient het contract materieel ter 
beschikking gesteld te worden van de klant.   
   
Art. 4.4 
 
Euphony moet instaan voor personen op wie zij een beroep doet op basis van art. 32.11 en 32.27 
Handelspraktijkenwet : een fout van Belgacom of Mobistar is geen overmacht dus vormt dit artikel 
een onrechtmatig exoneratiebeding. 
 
Art. 4.5 
 
Conflicten waarbij personeelsleden zijn betrokken vormen geen overmacht, deze bepaling houdt op 
dit vlak een onrechtmatig exoneratiebeding in. 
 
Art. 5.1 
 
De tarieven moeten permanent beschikbaar zijn. Het is aan Euphony om de klant in te lichten over 
wijzigingen in de tarieven, bijvoorbeeld door middel van een mededeling op de factuur of per e-
mail (zie art. 108, § 2, wet elektronische communicatie). Het is niet voldoende om de cliënt de 
mogelijkheid te geven de tarieven op te vragen. 
 
Art. 6 
 
Wijzigingen in de voorwaarden moeten individueel aan de klant ter kennis worden gebracht. De 
publicatie op de website van Euphony van wijzigingen in de voorwaarden is dus niet voldoende. Dit 
is strijdig met art. 108, § 2, eerste lid, van de wet elektronische communicatie (individuele 
kennisgeving vereist) en met art. 32.3 en 32.9 van de Handelspraktijkenwet. 
 
Wat betreft de opzegtermijn voor de klant in geval van wijzigingen in de voorwaarden : de 
formulering in artikel 6 komt niet overeen met wat bepaald is in art. 108, § 2, eerste en tweede lid, 
van de wet elektronische communicatie. In geval van wijzigingen heeft de klant het recht om 
zonder boete het contract op te zeggen tot de laatste dag van de maand die volgt op de 
inwerkingtreding van de wijzigingen (en dus niet tot een maand na de inwerkingtreding zoals art. 6 
vermeldt). In geval van tariefverhoging loopt deze termijn tot de laatste dag van de maand die 
volgt op ontvangst van de eerste factuur (en dus niet een maand na ontvangst van deze factuur).    
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Art. 11 
 
Art. 11.3.1 : Opzeg van een contract van bepaalde duur mèt inbegrepen beltijd: 100% van alle 
bijdragen tot het einde van de bepaalde duur, zonder inbegrepen beltijd: 100% van de 
abonnementsvergoedingen + het gemiddelde van de gesprekskosten van de voorbije maanden 
vermenigvuldigd met het aantal nog resterende maanden. Deze bepaling is  
strijdig met art. 31, § 1, van de Handelspraktijkenwet : het voordeel voor de verkoper bij 
vroegtijdige opzeg, staat kennelijk niet in verhouding tot de schade die de verkoper kan lijden door 
de vroegtijdige opzeg. 
 
Art. 11.5 : De klant heeft bij beëindiging wegens ernstige tekortkoming geen enkel recht op welke 
schadevergoeding dan ook. Wat als de beëindiging onterecht was ? Deze bepaling is strijdig met 
art. 32.27 van de Handelspraktijkenwet. 
 
Art. 12.1 
 
Het verdient aanbeveling de cliënt uitdrukkelijk los van de algemene voorwaarden te wijzen op het 
eventuele doorgeven van de persoonsgegevens aan derde ondernemingen voor promotiecampagnes. 
Dit kan gebeuren in de aanvraag tot aansluiting met de mogelijkheid voor de klant een hokje aan te 
vinken indien hij niet wenst dat zijn gegevens worden doorgegeven. 
 
B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden Euphony-ADSL-
diensten 
 
Art. 12.1 
 
Zie commentaar bij art. 12.1 hierboven. 
 
Art. 13 
 
Zie commentaar bij art. 4.5 hierboven. 
 
Art. 16 
 
- tweede alinea : zie commentaar bij art. 3.3 hierboven. 
 
- derde alinea : Bij vroegtijdige verbreking van het contract door de klant dient een 
schadevergoeding betaald te worden die forfetair en onherroepelijk vastligt op 100 % van de 
maandelijkse bijdragen die nog verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het contract. 
Deze bepaling is strijdig met art. 31, § 1, van de Handelspraktijkenwet : het voordeel voor de 
verkoper bij vroegtijdige opzeg, staat kennelijk niet in verhouding tot de schade die de verkoper 
kan lijden door de vroegtijdige opzeg. 
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Art. 23 (zie ook art. 5.4) 
 
Zie commentaar bij art. 6 hierboven. 
 
 
3. Toelichting door Euphony 
 
Euphony deelt over de hierboven gemaakte opmerkingen het volgende mee (nummering verwijst 
naar nummering onder punt 2 hierboven). 
 
A. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden Euphony-
vastelijndiensten 
 
Art. 3.3 
 
Euphony zal de tekst voorgeschreven in art. 79, 2°, van de Handelspraktijkenwet letterlijk 
overnemen bij een volgende aanpassing van de algemene voorwaarden. 
 
De algemene voorwaarden worden aan de klant overhandigd bij de ondertekening van het contract, 
alsook wordt er een dubbeltje van het contract achtergelaten bij de klant. 
 
Art. 4.4 
 
Euphony zal deze clausule aanpassen. Momenteel wordt dit geval per geval bekeken, meestal door 
de Customer Care afdeling.  
 
Art. 4.5 
 
Euphony zal deze clausule aanpassen. Momenteel wordt dit geval per geval bekeken, meestal door 
de Customer Care afdeling.  
 
Art. 5.1 
 
Euphony zal bekijken of het mogelijk is dit in de billing message op de factuur te verwerken. 
 
Art. 6 
 
Wat betreft individuele kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden : Euphony bekijkt of het 
mogelijk is dit in de billing message op de factuur te verwerken, of om een bijlage bij de factuur te 
voegen. 
 
 
 
Wat betreft de opzegtermijn voor de klant in geval van wijzigingen in de voorwaarden : Euphony 
verklaart de betreffende bepaling van de algemene voorwaarden te interpreteren overeenkomstig de 
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hierboven beschreven regeling uit art. 108, § 2, eerste en tweede lid, van de wet elektronische 
communicatie.   
 
Art. 11 
 
Art. 11.3.1 : Er ontstaat geen voordeel voor de verkoper bij vroegtijdige opzeg daar Euphony ook 
kosten heeft. Voor een Eutalk (dit is het duurste produkt vaste lijn) betaalt de klant bv. als 
maximum opzeg (indien de klant na de eerste maand opzegt) bij een contract van 24 maanden : 23 x 
12,40 euro. Op een dergelijke vergoeding wordt er immers geen BTW aangerekend. 
 
Art. 11.5 : Indien de beëindiging onterecht was, kan de klant dit melden bij de Customer Care 
afdeling die elke zaak apart zal bekijken en ook zal oordelen over een eventuele vergoeding. 
 
Art. 12.1 
 
Dit kan volgende keer voorzien worden op de voorkant van het contract. 
 
 
B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden Euphony-ADSL-
diensten 
 
Art. 12.1 
 
Dit kan volgende keer voorzien worden op de voorkant van het contract. 
 
Art. 13 
 
Euphony zal deze clausule aanpassen. Momenteel wordt dit geval per geval bekeken, meestal door 
de Customer Care afdeling.  
 
Art. 16 
 
- tweede alinea : Euphony zal de tekst voorgeschreven in art. 79, 2°, van de Handelspraktijkenwet 
letterlijk overnemen bij een volgende aanpassing van de algemene voorwaarden. 
 
- derde alinea : Ook hier is er geen sprake van een voordeel voor de verkoper bij vroegtijdige opzeg 
omdat Euphony ook een opzeg moet betalen aan haar provider. Euphony betaalt hierbovenop nog 
een desactivatiekost die niet wordt doorgerekend aan de klant. 
 
 
 
Art. 23 (zie ook art. 5.4) 
 
Wat betreft individuele kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden : Euphony bekijkt of het 
mogelijk is dit in de billing message op de factuur te verwerken, of om een bijlage bij de factuur te 
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voegen. 
 
Wat betreft de opzegtermijn voor de klant in geval van wijzigingen in de voorwaarden : Euphony 
verklaart de betreffende bepaling van de algemene voorwaarden te interpreteren overeenkomstig de 
hierboven beschreven regeling uit art. 108, § 2, eerste en tweede lid, van de wet elektronische 
communicatie.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



Aanvraag tot Aansluiting 
op de Euphony-vastelijndiensten



Welkom bij Euphony!

Beste klant

Het Euphony-team dankt u voor uw vertrouwen en zorgt ervoor dat u binnenkort automatisch met Euphony kan bellen: u zal dus geen prefix meer
hoeven te vormen. Zodra u aangesloten bent, ontvangt u van ons een welkomstbrief. U kan ter controle steeds het nummer 0495 021 000 vormen met
uw vast toestel: indien u vervolgens wachtmuziek hoort, belt u reeds automatisch goedkoper via Euphony.

Uw aansluiting bij Euphony is gratis indien u een contract tekent voor 15 of 24 maanden. Bij een contract voor onbepaalde duur betaalt u een
eenmalige aansluitingskost van € 25, verrekend op uw eerste factuur. Deze aansluitingskost wordt u volledig terugbetaald van zodra u minimaal
drie maanden klant bent en u voor tenminste € 179 (incl. btw, excl. de eventuele abonnementskost voor EuMax Pro) hebt gebeld en/of via onze
dienst Euphony|net gebruik hebt gemaakt van dial-up.

Een overzicht van onze diensten voor vastelijntelefonie

ONBEPERKT* gratis** bellen tijdens de daluren / GEEN abonnementskost / 
Eu2Eu-korting Nationaal (25%) tijdens de piekuren / Eu2Eu-korting Internationaal (12,5%) / Eu2Eu-korting Mobiel (12,5%) /
iedere maand 60 gratis surfminuten via Euphony|net (dial-up).
ONBEPERKT*** bellen tijdens de piek- en daluren voor € 15 (incl. btw) per maand / Eu2Eu-korting Internationaal (12,5%) /
Eu2Eu-korting Mobiel (12,5%) / iedere maand 60 gratis surfminuten via Euphony|net (dial-up).
600 bonusbelminuten**** tijdens de piekuren voor € 6 (excl. btw) per maand / Eu2Eu-korting Nationaal (12,5%) tijdens de piek-
uren / Eu2Eu-korting Internationaal (12,5%) / Eu2Eu-korting Mobiel (12,5%).

OPTIE voor EuLight-, EuTalk- en EuMax Pro-klanten. Voor € 5 (excl. btw) per maand geniet u 20% korting op de gesprekskosten
(exclusief connectiekost) van AL uw oproepen naar het buitenland.

* Geldig voor elke nationale oproep naar een vast toestel, uitgezonderd internet- en speciale nummers.

** Exclusief connectiekost. Per oproep is de gesprekstijd tot en met de zestigste minuut gratis, bijkomende minuten worden aangerekend tegen het speciale EuLight-tarief.

*** Geldig voor elke nationale oproep naar een vast toestel, uitgezonderd Telenet-, internet- en speciale nummers.

**** Geldig tijdens de eerste 3 minuten van elke oproep naar een vast toestel (uitgezonderd naar Telenet-, internet- en speciale nummers), na toepassing van de connectie-

kost.

Uw factuur

U blijft Belgacom-facturen ontvangen voor de huur van uw vaste lijn(en) en eventueel telefoontoestel(len), evenals voor oproepen naar
Belgacom-dienstnummers. Daarnaast zal u binnenkort ook Euphony-facturen ontvangen voor uw gespreks- en eventuele abonnementskosten. Uw
maandelijkse Euphony-factuur is gratis en bevat een detailoverzicht van uw oproepen. 

Betaling

Indien u kiest voor betaling via domiciliëring zal het factuurbedrag iedere maand, enkele dagen nadat u uw factuur hebt ontvangen, automatisch van
uw rekening worden gedebiteerd. Als u opteert voor overschrijving doet u dit best via de aan uw factuur bevestigde overschrijvingsstrook, waarop
alle betalingsgegevens duidelijk worden vermeld. Indien u uw betaling zou uitvoeren via een ander formulier of rekeningnummer dient u de op uw
factuur vermelde klantgegevens en gestructureerde mededeling over te nemen, zodat wij uw betaling kunnen identificeren.

Internettoegang

Bij Euphony kan u ook terecht voor internettoegang via uw vaste lijn. U kan kiezen voor een van onze voordelige en supersnelle ADSL-formules, of
voor een abonnementsvrije inbelverbinding (Euphony|net). Meer informatie over onze internetdiensten kan u vinden op www.euphony.be.

LIGHT»

TALK»

MAX PRO»

GLOBE»

Uw zelfstandig Euphony-consultant:

Naam: ______________________________________

Telefoon: _______  / ___________________________Euphony Benelux nv | Ankerrui 9 | 2000 Antwerpen
Klantendienst: tel. 03 201 63 63 | fax 03 201 63 12 | info.be@euphony.com



Betalingsmethode

Handtekening van de klant (Dit document is niet geldig zonder handtekening  van de klant in de daarvoor hieronder voorziene ruimte) 

Opgemaakt in  
3 exemplaren te 

op

De klant ontvangt maandelijks een factuur waarbij de kosten gefactureerd worden conform de op dat ogenblik geldende tarievenlijst. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze lijst en van de algemene voorwaarden.

De klant is ervan op de hoogte dat de lijst aangepast wordt telkens dit noodzakelijk is om in overeenstemming te blijven met de officieel geldende tarieven zoals bepaald door het BIPT in samenspraak met Belgacom.

Met haar/zijn handtekening aanvaardt ondergetekende klant uitdrukkelijk het onderhavige contract met Euphony,evenals de bijgevoegde algemene voorwaarden. De klant verklaart volledig kennis te hebben genomen van het dienstenpakket 
aangeboden door Euphony en dit via de consultant, de productdocumentatie, de tarievenlijst en de informatie op de Euphony-website. De klant verklaart een vaste lijn te huren bij Belgacom, zonder dewelke het onderhavige contract niet zal 
kunnen worden uitgevoerd. In geval van foutieve informatie wordt de mogelijke aansluitingskost niet terugbetaald.

Overschrijving
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Benodigde informatie om CPS te activeren • verplicht in te vullen!

Geboortedatum // Belgacom-klantnummer  (te vinden in de rechterbovenhoek  
van uw Belgacom-factuur). Voor vrije beroepen pnationaal nummer /

Onbepaalde duur 15 maanden 24 maanden

Diensten (slechts één belformule aankruisen a.u.b.) Abonnementsduur

LIGHT» TALK» MAX PRO»
Ik wens GEEN gedetailleerde factuur te ontvangen

Euphony is een ‘switchless telecom reseller’: na uw aansluiting belt u automatisch via Euphony, zonder prefix. Bij een contract voor 15 of 24 maanden betaalt u geen aansluitingskost. Indien u tekent voor onbepaalde duur betaalt u eenmalig € 25. 
Deze aansluitingskost wordt in mindering gebracht van zodra u minimaal drie maanden klant bent en in totaal voor tenminste € 179 (incl. btw, excl. abonnementskost EuMax Pro) hebt gebeld en/of via Euphony|net gebruik hebt gemaakt van dial-up.

Ik heb via de actuele tarievenlijst kennisgenomen van de geldende tarieven voor bovenvermelde diensten en weet dat deze lijst steeds te raadplegen is op de website van Euphony.

Aan te sluiten nummers (het hieronder bij ‘A’ ingevulde telefoonnummer zal door Euphony gebruikt worden als ‘hoofdnummer’)

OPGELET: Euphony-diensten kunnen uitsluitend geleverd worden via lijnen die aangesloten zijn op het publiek geschakeld telefoonnet. Alle aan te sluiten nummers moeten duidelijk ingevuld worden op dit 
formulier en op het bijgevoegde LOA-formulier om verzekerd te worden van de CPS-diensten. 

B C

D E F

GLOBE»
Ik wens mij te abonneren op de volgende Euphony-formule voor vaste telefonie (slechts één formule aankruisen a.u.b.):

Binnen een termijn van zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ondertekeningdatum van het contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Euphony hiervan middels 
een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt en deze brief verstuurt vóór het verstrijken van de vermelde termijn. Elk beding waarmee de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.

Handtekening van de consultant

Ik, ondergetekende consultant, verklaar dat ik de identiteit van de nieuwe klant zal controleren op basis van een formeel document zoals diens  
identiteitskaart en dat ik verantwoordelijk ben voor de correctheid van de klantgegevens zoals ingevuld op deze overeenkomst.

AANVRAAG TOT AANSLUITING

Euphony Benelux nv | Ankerrui 9 | 2000 Antwerpen
Klantendienst: tel. 03 201 63 63 | fax 03 201 63 12
info.be@euphony.com | btw BE 0471.435.836 - RPR Antwerpen KLEEF HIER UW ID-VIGNET

Identificatie- en factureringsadres

Naam Voornaam

Tel. nr. Gsm-nr.

Taal: N

Adres

Postcode Gemeente

Nr. Bus

F E D

Bedrijf

Onderne-
mingsnr. 

(btw-nr.)

Vennoot-
schapsvorm NACE-code

Mevr. Juffr. Dhr.

Geboorte- 
datum //

E-mail
BE

•V
L•

15
00

BE

Optie

Ik wens mij tevens te abonneren
op de optie

De opdracht tot domiciliëring werd aanvaard onder domiciliëringsnummer:

Vak voorbehouden aan de financiële instelling

Identificatie van de crediteur: 00 471 435 836

Stempel en handtekening van de financiële instelling

Contractnummer: Opdracht tot domiciliëring (gelieve deze strook niet af te knippen, Euphony bezorgt uw domicilëringsopdracht aan uw bank)

Ondergetekende (naam van de reke-
ninghouder die de facturen betaalt),

verzoekt de firma Euphony Benelux nv, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen met iden-
tificatienummer 00 471 435 836 om, vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroe-
ping van deze opdracht, alle facturen te incasseren van het rekeningnummer:

Handtekening van de klantPlaats

Datum

Naam bank



Betalingsmethode

Handtekening van de klant (Dit document is niet geldig zonder handtekening  van de klant in de daarvoor hieronder voorziene ruimte)

Opgemaakt in 
3 exemplaren te 

op

De klant ontvangt maandelijks een factuur waarbij de kosten gefactureerd worden conform de op dat ogenblik geldende tarievenlijst. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze lijst en van de algemene voorwaarden.

De klant is ervan op de hoogte dat de lijst aangepast wordt telkens dit noodzakelijk is om in overeenstemming te blijven met de offi cieel geldende tarieven zoals bepaald door het BIPT in samenspraak met Belgacom.

Met haar/zijn handtekening aanvaardt ondergetekende klant uitdrukkelijk het onderhavige contract met Euphony,evenals de bijgevoegde algemene voorwaarden. De klant verklaart volledig kennis te hebben genomen van het dienstenpakket 
aangeboden door Euphony en dit via de consultant, de productdocumentatie, de tarievenlijst en de informatie op de Euphony-website. De klant verklaart een vaste lijn te huren bij Belgacom, zonder dewelke het onderhavige contract niet zal 
kunnen worden uitgevoerd. In geval van foutieve informatie wordt de mogelijke aansluitingskost niet terugbetaald.

Overschrijving

Domiciliëring 
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Benodigde informatie om CPS te activeren • verplicht in te vullen!

Geboortedatum // Belgacom-klantnummer  (te vinden in de rechterbovenhoek 
van uw Belgacom-factuur). Voor vrije beroepen pnationaal nummer /

Onbepaalde duur 15 maanden 24 maanden

Diensten (slechts één belformule aankruisen a.u.b.) Abonnementsduur

LIGHT» TALK» MAX PRO»
Ik wens GEEN gedetailleerde factuur te ontvangen

Euphony is een ‘switchless telecom reseller’: na uw aansluiting belt u automatisch via Euphony, zonder prefi x. Bij een contract voor 15 of 24 maanden betaalt u geen aansluitingskost. Indien u tekent voor onbepaalde duur betaalt u eenmalig € 25.
Deze aansluitingskost wordt in mindering gebracht van zodra u minimaal drie maanden klant bent en in totaal voor tenminste € 179 (incl. btw, excl. abonnementskost EuMax Pro) hebt gebeld en/of via Euphony|net gebruik hebt gemaakt van dial-up.

Ik heb via de actuele tarievenlijst kennisgenomen van de geldende tarieven voor bovenvermelde diensten en weet dat deze lijst steeds te raadplegen is op de website van Euphony.

Aan te sluiten nummers (het hieronder bij ‘A’ ingevulde telefoonnummer zal door Euphony gebruikt worden als ‘hoofdnummer’)

OPGELET: Euphony-diensten kunnen uitsluitend geleverd worden via lijnen die aangesloten zijn op het publiek geschakeld telefoonnet. Alle aan te sluiten nummers moeten duidelijk ingevuld worden op dit 
formulier en op het bijgevoegde LOA-formulier om verzekerd te worden van de CPS-diensten. 

B C

D E F

GLOBE»
Ik wens mij te abonneren op de volgende Euphony-formule voor vaste telefonie (slechts één formule aankruisen a.u.b.):

Binnen een termijn van zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ondertekeningdatum van het contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Euphony hiervan middels 
een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt en deze brief verstuurt vóór het verstrijken van de vermelde termijn. Elk beding waarmee de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.

Handtekening van de consultant

Ik, ondergetekende consultant, verklaar dat ik de identiteit van de nieuwe klant zal controleren op basis van een formeel document zoals diens 
identiteitskaart en dat ik verantwoordelijk ben voor de correctheid van de klantgegevens zoals ingevuld op deze overeenkomst.

AANVRAAG TOT AANSLUITING

Euphony Benelux nv | Ankerrui 9 | 2000 Antwerpen
Klantendienst: tel. 03 201 63 63 | fax 03 201 63 12
info.be@euphony.com | btw BE 0471.435.836 - RPR Antwerpen KLEEF HIER UW ID-VIGNET

Identifi catie- en factureringsadres

Naam Voornaam

Tel. nr. Gsm-nr.

Taal: N

Adres

Postcode Gemeente

Nr. Bus

F E D

Bedrijf

Onderne-
mingsnr.

(btw-nr.)

Vennoot-
schapsvorm NACE-code

Mevr. Juffr. Dhr.

Geboorte-
datum //

E-mail
BE

•V
L•

15
00

BE

Optie

Ik wens mij tevens te abonneren
op de optie

De opdracht tot domiciliëring werd aanvaard onder domiciliëringsnummer:

Vak voorbehouden aan de fi nanciële instelling

Identifi catie van de crediteur: 00 471 435 836

Stempel en handtekening van de fi nanciële instelling

Contractnummer: Opdracht tot domiciliëring (gelieve deze strook niet af te knippen, Euphony bezorgt uw domicilëringsopdracht aan uw bank)

Ondergetekende (naam van de reke-
ninghouder die de facturen betaalt),

verzoekt de fi rma Euphony Benelux nv, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen met iden-
tifi catienummer 00 471 435 836 om, vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroe-
ping van deze opdracht, alle facturen te incasseren van het rekeningnummer:

Handtekening van de klantPlaats

Datum

Naam bank



Betalingsmethode

Handtekening van de klant (Dit document is niet geldig zonder handtekening  van de klant in de daarvoor hieronder voorziene ruimte)

Opgemaakt in 
3 exemplaren te 

op

De klant ontvangt maandelijks een factuur waarbij de kosten gefactureerd worden conform de op dat ogenblik geldende tarievenlijst. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze lijst en van de algemene voorwaarden.

De klant is ervan op de hoogte dat de lijst aangepast wordt telkens dit noodzakelijk is om in overeenstemming te blijven met de offi cieel geldende tarieven zoals bepaald door het BIPT in samenspraak met Belgacom.

Met haar/zijn handtekening aanvaardt ondergetekende klant uitdrukkelijk het onderhavige contract met Euphony,evenals de bijgevoegde algemene voorwaarden. De klant verklaart volledig kennis te hebben genomen van het dienstenpakket 
aangeboden door Euphony en dit via de consultant, de productdocumentatie, de tarievenlijst en de informatie op de Euphony-website. De klant verklaart een vaste lijn te huren bij Belgacom, zonder dewelke het onderhavige contract niet zal 
kunnen worden uitgevoerd. In geval van foutieve informatie wordt de mogelijke aansluitingskost niet terugbetaald.
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Benodigde informatie om CPS te activeren • verplicht in te vullen!

Geboortedatum // Belgacom-klantnummer  (te vinden in de rechterbovenhoek 
van uw Belgacom-factuur). Voor vrije beroepen pnationaal nummer /

Onbepaalde duur 15 maanden 24 maanden

Diensten (slechts één belformule aankruisen a.u.b.) Abonnementsduur

LIGHT» TALK» MAX PRO»
Ik wens GEEN gedetailleerde factuur te ontvangen

Euphony is een ‘switchless telecom reseller’: na uw aansluiting belt u automatisch via Euphony, zonder prefi x. Bij een contract voor 15 of 24 maanden betaalt u geen aansluitingskost. Indien u tekent voor onbepaalde duur betaalt u eenmalig € 25.
Deze aansluitingskost wordt in mindering gebracht van zodra u minimaal drie maanden klant bent en in totaal voor tenminste € 179 (incl. btw, excl. abonnementskost EuMax Pro) hebt gebeld en/of via Euphony|net gebruik hebt gemaakt van dial-up.

Ik heb via de actuele tarievenlijst kennisgenomen van de geldende tarieven voor bovenvermelde diensten en weet dat deze lijst steeds te raadplegen is op de website van Euphony.

Aan te sluiten nummers (het hieronder bij ‘A’ ingevulde telefoonnummer zal door Euphony gebruikt worden als ‘hoofdnummer’)

OPGELET: Euphony-diensten kunnen uitsluitend geleverd worden via lijnen die aangesloten zijn op het publiek geschakeld telefoonnet. Alle aan te sluiten nummers moeten duidelijk ingevuld worden op dit 
formulier en op het bijgevoegde LOA-formulier om verzekerd te worden van de CPS-diensten. 

B C

D E F

GLOBE»
Ik wens mij te abonneren op de volgende Euphony-formule voor vaste telefonie (slechts één formule aankruisen a.u.b.):

Binnen een termijn van zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ondertekeningdatum van het contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Euphony hiervan middels 
een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt en deze brief verstuurt vóór het verstrijken van de vermelde termijn. Elk beding waarmee de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.

Handtekening van de consultant

Ik, ondergetekende consultant, verklaar dat ik de identiteit van de nieuwe klant zal controleren op basis van een formeel document zoals diens 
identiteitskaart en dat ik verantwoordelijk ben voor de correctheid van de klantgegevens zoals ingevuld op deze overeenkomst.

AANVRAAG TOT AANSLUITING

Euphony Benelux nv | Ankerrui 9 | 2000 Antwerpen
Klantendienst: tel. 03 201 63 63 | fax 03 201 63 12
info.be@euphony.com | btw BE 0471.435.836 - RPR Antwerpen KLEEF HIER UW ID-VIGNET

Identifi catie- en factureringsadres

Naam Voornaam

Tel. nr. Gsm-nr.

Taal: N

Adres

Postcode Gemeente

Nr. Bus

F E D

Bedrijf

Onderne-
mingsnr.

(btw-nr.)

Vennoot-
schapsvorm NACE-code

Mevr. Juffr. Dhr.

Geboorte-
datum //

E-mail
BE

•V
L•

15
00

BE

Optie

Ik wens mij tevens te abonneren
op de optie

De opdracht tot domiciliëring werd aanvaard onder domiciliëringsnummer:

Vak voorbehouden aan de fi nanciële instelling

Identifi catie van de crediteur: 00 471 435 836

Stempel en handtekening van de fi nanciële instelling

Contractnummer: Opdracht tot domiciliëring (gelieve deze strook niet af te knippen, Euphony bezorgt uw domicilëringsopdracht aan uw bank)

Ondergetekende (naam van de reke-
ninghouder die de facturen betaalt),

verzoekt de fi rma Euphony Benelux nv, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen met iden-
tifi catienummer 00 471 435 836 om, vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroe-
ping van deze opdracht, alle facturen te incasseren van het rekeningnummer:

Handtekening van de klantPlaats

Datum

Naam bank





Naam

Voornaam

Adres

Nummer Bus

Postcode Gemeente 

Toegangsoperator: Belgacom

Klantnummer van Belgacom (dit nummer bevindt zich bovenaan op uw Belgacom-factuur)

Hoofdtelefoonnummer* 

*Nummers gerelateerd aan het hoofdnummer/reeks van nummers (MSN):

Enkel te gebruiken voor een inkiezingsreeks

van tot

van tot

De titularis van de hierboven vermelde telefoonnummers vraagt dat zijn telefoonoproepen automatisch via Mobistar verlopen en geeft aan Mobistar het
mandaat om hiervoor de nodige stappen uit te voeren. 
Belgacom blijft verantwoordelijk voor het aanbieden van de telefoonaansluiting en blijft ook het abonnement van de aansluiting en eventuele opties
factureren. 
De automatische behandeling van het telefoonverkeer door Mobistar wordt opgeheven indien: 
• Het nummer of de nummers (of de reeks) van de telefoonaansluiting wordt gewijzigd en/of; 
• De overeenkomst betreffende de telefoonaansluiting bij Belgacom wordt opgezegd, overgedragen naar een andere klant of geannuleerd en/of; 
• De klant vraagt dat zijn telefoonoproepen automatisch door een andere operator worden behandeld en/of; 
• Er een einde wordt gemaakt aan de interconnectiediensten tussen Mobistar en Belgacom. 

Handtekening van de titularis van de nummers: Datum

Aantal extra LOA’s in bijlage

Approved by the Belgian Institute for Postal services and Telecommunications on 27/01/2005. Ref.: LOA_CPS_NL_2005_V1.1

LETTER OF AUTHORITY FOR CPS Toelating voor de activering van de preselectie van de transporteur

/ /

INSTALLATIEADRES



Beste klant

Voor Euphony is uw tevredenheid van het grootste belang.

Met dit document verzekeren wij ons ervan dat u correct werd ingelicht met betrekking tot Euphony en zijn diensten. Wij verzoeken u dan
ook vriendelijk dit document te lezen en te ondertekenen. Uw Euphony-consultant zal dit formulier afleveren op het Euphony-kantoor
in uw regio.

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking

De Euphony-klantendienst

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, dat ik het bezoek heb gehad van

(naam consultant)

Deze persoon heeft mij duidelijk uitgelegd wat Euphony is en welke de diensten zijn die Euphony aanbiedt. Deze persoon heeft mijn even-
tuele vragen beantwoord en de tijd genomen om mij volledig te woord te staan.

Ik begrijp dat Euphony belminuten koopt van Mobistar en deze opnieuw verkoopt tegen een gunstig tarief. Bijgevolg begrijp ik dat
Euphony niet samenwerkt met, maar een concurrent is van Belgacom en dat Euphony enkel gebruikmaakt van het publiek geschakeld net
van Belgacom. Er werd mij ook duidelijk gemaakt dat ik nog steeds facturen van Belgacom zal blijven ontvangen voor het gebruik van de
telefoonlijn (m.a.w. mijn abonnement), oproepen naar Belgacom-dienstnummers en eventueel de huur van mijn telefoontoestel, en dat
Euphony de gesprekken zal factureren.

Er werd mij duidelijk medegedeeld dat, indien ik niet kies voor een minimumcontractduur van 15 of 24 maanden, mijn aansluiting op de
Euphony-diensten éénmalig € 25 (incl. btw) kost en dat dit bedrag op mijn eerste Euphony-factuur zal worden aangerekend. Ik betaal
deze aansluitingskost in geen geval nu, bij ondertekening van mijn contract. Ik weet dat dit bedrag exclusief btw wordt terugbetaald in
de vorm van een belkrediet zodra ik gedurende minstens 3 maanden gebruik heb gemaakt van de Euphony-diensten en voor minstens € 179
vastelijnfacturen heb ontvangen.

Ik verklaar dat de Aanvraag tot Aansluiting door mij werd ondertekend en dat mijn handtekening door de Euphony-consultant werd
gecontroleerd aan de hand van mijn identiteitskaart.

Voor waar en oprecht,

Naam: 

Adres: 

Klantnummer Euphony: 

Datum Handtekening,/ /

Euphony Benelux nv | Ankerrui 9 | 2000 Antwerpen
Klantendienst: tel. 03 201 63 63 | fax 03 201 63 12 | info.be@euphony.com



1. Definities
Euphony staat voor Euphony Benelux nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ankerrui 9, BE-2000 Antwer-
pen, btw BE 0471 435 836 – RPR Antwerpen.
Contract duidt de onderhavige overeenkomst evenals de eraan verbonden algemene voorwaarden aan.
Dienst duidt zonder onderscheid de door Euphony aangeboden diensten voor telefonie via de vaste lijn aan.
Klant duidt de persoon aan die middels het onderhavige Contract en conform de geldende algemene voorwaarden 
een abonnement neemt op de Dienst.
Netwerk duidt het telecommunicatienetwerk aan dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant, 
in casu de infrastructuur van Belgacom en Mobistar.
Tarieven duidt de vergoeding(en) aan die de Klant aan Euphony verschuldigd is voor de levering van de Dienst, 
zoals gestipuleerd in de actuele prijslijst van Euphony.

2. Algemene bepalingen
2.1 Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden nietig beschouwd en vol-
ledig vervangen door de bepalingen van het onderhavige Contract.
2.2 Iedere bepaling van het Contract die wettelijk nietig of niet toepasbaar is, doet geen afbreuk aan de geldig-
heid van de andere bepalingen.
2.3 De geldigheid van een Contract ondertekend door een minderjarige is onderhevig aan de schriftelijke toe-
stemming van een van zijn ouders of zijn voogd. Deze toestemming dient Euphony samen met het onderhavige 
Contract te worden bezorgd.
2.4 Voorwaarde voor verlening van de Dienst door Euphony is een telefoonaansluiting bij Belgacom - de zgn. 
‘Onderliggende Dienstverlening’ . Het ter beschikking stellen van de telefoonaansluiting door Belgacom maakt 
het voorwerp uit van een apart contract en een aparte facturering door deze operator, tegen de tarieven en voor-
waarden van de betrokken dienstverlening.
2.5 Inzake de activeringstoelating die de Klant uitdrukkelijk aan Euphony heeft gegeven, wordt overeengekomen 
dat deze toelating geldt voor ieder nummer dat in dit Contract wordt vermeld en als machtiging ten aanzien 
van iedere opheffing van een preselectie van een andere transporteur. Alle voordien door de Klant aangegane 
verbintenissen blijven eigen aan de Klant en kunnen op geen enkele wijze aanzien worden als overgenomen door 
Euphony.
2.6 Euphony-klanten met een inbelinternetverbinding (dial-up) via Belgacom zullen zodra de CPS geïnstalleerd 
wordt de code ‘1551’ moeten invoeren voor het inbelnummer dat zij gebruiken.

3. Ingangsdatum en duur van het Contract
3.1 Behoudens andersluidend beding kunnen voor verschillende Diensten verschillende Contracttermijnen van 
toepassing zijn en wordt een Contract aangegaan voor onbepaalde duur. In onderling akkoord is een termijn 
van 15 of 24 maanden mogelijk. Telkens wanneer de termijn vastgelegd in het Contract verstreken is, wordt het 
Contract stilzwijgend voortgezet als een Contract van onbepaalde duur, behoudens uitdrukkelijke vernieuwing 
voor bepaalde duur.
3.2 Euphony zal al het mogelijke doen om het Contract zo snel mogelijk uit te voeren en derhalve de nodige 
instructies doorgeven aan Belgacom teneinde de vooropgestelde Dienst via Euphony te laten verlopen, zonder 
zich hiervoor te verbinden tot een bepaalde termijn.
3.3 Conform de geldende wetgeving inzake handelspraktijken hebben zowel de Klant als Euphony de kans om 
binnen een periode van 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na ondertekening van het Contract, het Contract 
op te zeggen middels een aangetekende brief.

4. Diensten geleverd door Euphony
4.1 Euphony kan niet worden geacht andere Diensten te leveren dan deze welke zijn opgenomen in zijn actuele 
publicaties.
4.2 Gelet op de specifieke aard van het voorwerp van huidig Contract en meer bepaald de ervoor vereiste 
samenwerking met derden zoals Belgacom, Mobistar en het BIPT, maakt Euphony het meeste voorbehoud bij 
wijzigingen aan het Contract en/of de Dienst die afhankelijk zijn van wijzigingen in de dienstverlening door 
Belgacom, dan wel wijziging in de reglementering en voorwaarden van het BIPT en/of Belgacom. Euphony be-
houdt zich tevens het recht voor zijn Diensten en Tarieven te wijzigen telkens dit volgens objectieve maatstaven 
noodzakelijk zou zijn.
4.3 Enkel in geval van de in art. 4.2 opgesomde omstandigheden maakt Euphony voorbehoud om wijzigingen aan 
te brengen in zijn dienstverlening, doch dit mag nooit afbreuk doen aan de kwaliteit geleverd aan de Klant.
4.4 Alle oorzaken van een gebrek in de dienstverlening door Euphony waarbij wordt vastgesteld dat de oorzaak 
te wijten is aan een derde (zoals Belgacom, Mobistar en /of het BIPT), worden aanzien als overmacht waarvoor 
Euphony op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid hoeft te dragen.
4.5 Euphony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van zijn 
prestaties wanneer die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover het geen controle heeft, die niet 
te voorzien zijn en die het niet kon vermijden, zoals onder meer oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, hande-
lingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten (inclusief 
conflicten waarbij zijn personeelsleden zijn betrokken), lock-out, overstromingen, langdurige vorst, branden 
of stormen, contractbreuk door een leverancier of een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van 
Euphony.
4.6 De Diensten EuLight en EuTalk zijn uitsluitend bestemd voor particuliere gebruikers en beperkt tot de 
aansluiting van één telefoonnummer per Klant.
4.7 Euphony stelt een helpdesk ter beschikking van de Klant. Deze staat enkel ter beschikking om problemen 
betreffende de levering van de Dienst te regelen. Euphony dient de inspanningen te leveren die redelijkerwijs 
nodig zijn om dergelijke problemen op te lossen.

5. Prijzen en betalingen
5.1. De Klant heeft steeds het recht om de geldende Tarievenlijst op te vragen bij Euphony. De Klant is ervan 
op de hoogte dat deze Tarievenlijst onderhevig is aan wijziging/aanpassing indien zulks noodzakelijk blijkt door 
objectieve omstandigheden (in casu tariefwijzigingen door Belgacom dan wel het BIPT).
5.2. De Klant is ervan op de hoogte dat Euphony enkel de afgesproken Diensten factureert. De kosten voor de 
huur van de telefoonlijn en eventuele toestellen zullen worden gefactureerd door de betrokken leverancier.
5.3. De facturen van Euphony dienen te worden voldaan binnen de op de facturen vermelde termijn en zijn 
contant betaalbaar op de factuurdatum.
5.4. Indien een factuur niet wordt voldaan binnen de op de factuur voorgeschreven termijn en behoudens 
toepassing van artikel 11.4, verzendt Euphony een herinnering naar de Klant. Deze herinnering legt een nieuwe 
betalingstermijn vast van 10 dagen, te rekenen vanaf de verzendingsdatum. De herinnering geeft tevens aanlei-
ding tot de facturering door Euphony van een forfaitaire en geïndexeerde administratiekost van maximaal € 7,5, 
onverminderd de onderhavige factuurvoorwaarden, waarbij per maand 1% verwijlintresten worden aangerekend 
die worden berekend tegen de wettelijke intrestvoet, evenals een forfaitaire schadeloosstelling van 20%, met 
een minimum van € 40, op het factuurbedrag. Deze kosten zijn verschuldigd zonder dat een aangetekende 
ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien de factuur na het verstrijken van de in de herinnering vermelde beta-
lingstermijn niet wordt voldaan, zal de Klant van rechtswege in gebreke worden gesteld.
5.5. In geval van wanbetaling door de Klant behoudt Euphony zich het recht voor om de dienstverlening naar 
de Klant toe stop te zetten en de nummers die met de preselectie van Euphony zijn geactiveerd bij Belgacom 
opnieuw om te laten zetten naar Belgacom-nummers, waarbij Belgacom in geval van wanbetaling het recht heeft 
om de nummers af te sluiten.

6. Wijziging van de voorwaarden van het Contract
Euphony verbindt zich ertoe zijn Klanten minstens een maand vooraf met een passend middel te informeren over 
wijzigingen van de voorwaarden van het Contract. De publicatie van een bericht op een website van Euphony 
wordt beschouwd als een passend middel. De Klant die bij een wijziging van de voorwaarden of een stijging van 
de prijzen de nieuwe voorwaarden of prijzen niet aanvaardt, kan zijn Contract opzeggen in overeenstemming met 
artikel 11. Deze opzegging is kosteloos indien de Klant volgende opzegtermijnen respecteert: 1) voor wijziging 

van de voorwaarden: opzeg tot een maand na het van kracht worden van de wijziging; 2) voor verhoging van 
de Prijzen: opzeg tot een maand na ontvangst van de eerste factuur volgend op het van kracht worden van de 
nieuwe prijzen.

7. Uitrusting
Euphony is op geen enkele manier verantwoordelijk voor door de Klant gebruikte infrastructuur en/of toestellen. 
Euphony gaat ervan uit dat de Klant door Belgacom goedgekeurde toestellen gebruikt en zal op geen enkele 
manier aansprakelijkheid dragen voor gebrekkige werking hiervan. Het desbetreffende contract van de Klant met 
Belgacom blijft rechtstreeks van toepassing.

8. Kennisgeving & levering van bewijs
8.1 Alle kennisgevingen aan Euphony dienen per aangetekende brief te gebeuren op het adres van de maatschap-
pelijke zetel. Tenzij uitdrukkelijk anders gestipuleerd mogen alle kennisgevingen aan de Klant worden gericht 
op het adres dat deze laatste heeft opgegeven op het Contract. Euphony en de Klant verklaren elkaar zo snel 
mogelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging.
8.2 Alle onderlinge communicatie tussen Euphony en de Klant via e-mail (uitgezonderd opzegging door de Klant, 
cf. art. 11.2) heeft dezelfde waarde als geschreven en ondertekende briefwisseling.
8.3 Informatie inzake het Contract, kennisgevingen en betalingen die door Euphony wordt opgeslagen op een 
duurzame en onwijzigbare drager, heeft bewijskracht.
8.4 Euphony is niet gebonden door overeenkomsten die de Klant via de Dienst zou hebben gesloten met leveran-
ciers die andere conventionele bewijsmethodes gebruiken.
8.5 Klachten betreffende de Dienst zijn enkel ontvankelijk indien zij worden gemeld binnen korte tijdspanne na 
het ontdekken van het gebrek en dit teneinde controle mogelijk te maken.

9. Adreswijziging
9.1 De Klant verklaart Euphony zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn adresgege-
vens.
9.2 Indien de Klant naar een ander adres in België verhuist, dient hij de nodige stappen te nemen om op zijn 
nieuwe adres gebruik te kunnen maken van de Dienst (cf. art. 2.5). De Klant blijft bij binnenlandse verhuis het 
vastgestelde abonnementsgeld verschuldigd aan Euphony, uitgezonderd 1) bij overdracht van het Contract (cf. 
art. 10) of 2) indien Euphony de Dienst niet kan leveren op het nieuwe adres, waarbij de Klant kosteloos kan 
opzeggen cf. art. 11.
9.3 Indien de Klant verhuist naar een adres in het buitenland en zijn Contract niet overdraagt (cf. art. 10), zal 
Euphony gerechtigd zijn het Contract eenzijdig te beëindigen en zal de Klant aan Euphony de conform art. 11.3 
vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn.

10. Overdracht van het Contract
10.1 De Klant mag het Contract slechts overdragen aan iemand die gelijktijdig op hetzelfde adres woont of ver-
blijft. De overdrager en de overnemer komen tot een akkoord over de overdracht en informeren Euphony middels 
een door beiden ondertekend document.
10.2 De Klant aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting wordt 
ontzegd, verleent aan Euphony het recht het Contract ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de 
plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.
10.3 Bij overlijden van de Klant blijft het Contract lopen jegens de erfopvolging tot het wordt opgezegd of 
overgedragen aan een erfgenaam, een legataris of iemand die gelijktijdig woont of verblijft op hetzelfde adres 
als de overleden Klant.
10.4 De overdracht is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract 
worden overgedragen aan de overnemer.

11. Beëindiging van het Contract
11.1. Het Contract is door ieder van beide partijen opzegbaar mits inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste één (1) kalendermaand. Het Contract zal worden beëindigd ten vroegste één kalendermaand na ken-
nisgeving door de opzeggende partij.
11.2 Het Contract kan door de Klant worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 
één (1) kalendermaand voorafgaand aan de door hem gewenste vervaldatum. De Klant dient de kennisgeving van 
opzegging schriftelijk en aangetekend te verzenden naar Euphony Benelux nv, Afdeling CAD, Ankerrui 9, 2000 
Antwerpen. Het Contract zal worden beëindigd één kalendermaand nadat Euphony het aangetekend schrijven van 
de Klant ontvangen heeft, of op de door de Klant gewenste vervaldatum indien deze in zijn kennisgeving werd 
vermeld.
11.3 Indien de Klant een Contract voor bepaalde duur beëindigt voor de vastgelegde Contracttermijn verstreken 
is, zal hij aan Euphony een schadevergoeding verschuldigd zijn, behoudens bij toepassing van art. 11.4.
11.3.1 Bij een Contract met bijdragen voor inbegrepen beltijd bedraagt de door de Klant verschuldigde schade-
vergoeding 100% van de nog verschuldigde abonnementsbijdragen en bijdragen voor inbegrepen beltijd tot de 
normale vervaldag van het Contract.
11.3.2 Bij een Contract zonder bijdragen voor inbegrepen beltijd bedraagt de door de Klant verschuldigde 
schadevergoeding de som van 1) 100% van de nog verschuldigde abonnementsbijdragen tot aan de normale 
vervaldag van het Contract en 2) het gemiddelde van de gesprekskosten van de 6 laatste facturen vermenigvul-
digd met het aantal resterende maanden tot de normale vervaldag van het Contract.
11.4 Het Contract kan door Euphony of de Klant te allen tijde worden verbroken indien de andere partij haar uit 
het Contract voortspruitende verplichtingen niet naleeft.
11.5 In geval van ernstige tekortkoming van de Klant inzake zijn verplichtingen, meer bepaald bij een duidelijke 
inbreuk op de wet of de rechten van derden, kan Euphony onmiddellijk de toegang van de Klant tot zijn Netwerk 
blokkeren. De Klant wordt binnen een redelijke termijn in kennis gesteld van deze blokkering evenals de reden 
ervoor. Indien, binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van 
de ingebrekestelling, de Klant zijn verplichtingen niet vervult en zich er niet formeel toe verbonden heeft ze te 
vervullen in de toekomst, heeft Euphony het recht het Contract te beëindigen. Bij beëindiging van het Contract 
zal de Klant Euphony een schadevergoeding verschuldigd zijn conform art. 11.3. De beëindiging verleent de 
Klant geen enkel recht op welke schadevergoeding dan ook.

12. Persoonlijke levenssfeer en Vertrouwelijkheid
12.1 De persoonsgegevens van de Klant, zoals door deze medegedeeld aan Euphony, worden opgenomen in de 
bestanden van Euphony en worden gebruikt voor het beheer van de Dienst en in het kader van marktonderzoe-
ken. Zij kunnen tevens worden aangewend voor publicitaire activiteiten rond de producten en Diensten van 
Euphony. Indien de Klant dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij zich bij Euphony gratis laten 
inschrijven op een hiertoe bestemde lijst.
12.2 Euphony verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens van Klanten aan derden mee te delen, tenzij op 
bevel van een bevoegde gerechtelijke overheid.
12.3 De Klant heeft het recht zijn door Euphony bewaarde persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. 
Daartoe dient de Klant aan Euphony een gedateerd en ondertekend verzoekschrift te richten, vergezeld van een 
bewijs van zijn identiteit.

13. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie
Indien de Klant, na overleg met Euphony, geen oplossing bekomt voor een aan het Contract of de Dienst gerela-
teerd probleem, kan hij zich richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 
1000 Brussel (www.ombudsmantelecom.be).

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De bepalingen van dit Contract vallen onder het Belgisch recht. Iedere betwisting over de interpretatie of de 
toepassing van het onderhavige Contract die niet kan worden opgelost met een minnelijke schikking tussen de 
partijen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken van Antwerpen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VASTELIJNTELEFONIE - 12/12/2005
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De diensten EUPHONY-ADSL EULITE / EUCOMFORT zijn de diensten van Euphony die, naast een aansluiting van de persoonlijke computer van de persoon die op de

dienst EUPHONY-ADSL EULITE / EUCOMFORT is geabonneerd, hierna ‘de Klant’ genoemd, op het telecommunicatienetwerk van Euphony door middel van de ADSL-tech-

nologie, zorgen voor een aansluiting op het internet.

De technische specificaties van de diensten EUPHONY-ADSL EULITE / EUCOMFORT worden beschreven in de handleidingen of de documenten die ter beschikking

van de Klant worden gesteld. Op het ogenblik dat hij zich abonneert, kiest de Klant de dienst (EUPHONY-ADSL EULITE of EUCOMFORT) waarop hij zich wenst te

abonneren.

Het onderhavige Contract bestaat uit de specifieke voorwaarden en de algemene voorwaarden, waarbij ieder document een wezenlijk deel van het Contract uit-

maakt. Ingeval van conflict tussen de verschillende samenstellende delen van het Contract zullen de documenten in de volgende orde primeren : 1. de specifieke

voorwaarden, 2. de algemene voorwaarden. In uitzonderlijk geval van conflict zullen de samenstellende delen van het Contract, hetzij primair de 'specifieke voorwaar-

den' en secundair de 'algemene voorwaarden', primeren op de algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur.

Artikel 1: Definities

Accessoires duidt de apparatuur aan die door de Klant wordt aangekocht bij

Euphony, zoals bijkomende filters.

ADSL duidt de technologie aan die wordt gebruikt om de Dienst te leveren. 

Contract duidt de specifieke voorwaarden en de algemene voorwaarden aan. 

Dienst duidt zonder onderscheid de diensten EUPHONY-ADSL EULITE / EUCOM-

FORT aan, waarmee Euphony de aansluiting van de Klant op zijn Netwerk

implementeert en waarborgt door middel van de ADSL-technologie.

Netwerk duidt het telecommunicatienetwerk aan dat wordt gebruikt voor de

levering van de Dienst aan de Klant, in dit geval via infrastructuur van

Mobistar en Belgacom.

Prijzen duidt de prijs (prijzen) aan die verschuldigd is (zijn) voor de Dienst

zoals gestipuleerd in de Prijslijst van Euphony.

Software duidt alle elementen aan die vervat zijn in de uitrusting en worden

beschermd door een intellectueel recht, en alle documentatie die aan de Klant

wordt bezorgd.

Toebehoren duidt de elementen aan die door de Klant bij Euphony worden

gekocht, de bijkomende splitters of de bekabeling tussen de aansluitdoos en

de pc.

Uitrusting duidt de uitrusting aan die nodig is om de Dienst te activeren, met inbe-

grip van de Software.

Artikel 2: Voorwerp

2.1. Euphony verbindt zich ertoe de Klant, die aanvaardt, de in het

Contract gespecificeerde Dienst te verlenen. De Dienst zal worden gele-

verd in naleving van de voorwaarden van het Contract.

2.2. Euphony verkoopt, binnen de voorwaarden voorzien in het Contract

en op verzoek van de Klant, de Uitrusting en het Toebehoren.

Afhankelijk van de gekozen optie installeert Euphony eveneens de

Uitrusting. Euphony zal de Klant, op het ogenblik dat hij zich op de

Dienst abonneert, alle instructies en alle informatie verstrekken die

nodig zijn voor het correcte gebruik van de Dienst.

2.3. Euphony levert enkel de contractueel gegarandeerde diensten. De huur

van de vaste telefoonlijn en eventuele bijbehorende toestellen worden

gefactureerd door de huidige leverancier.

2.4. Euphony behoudt zich het recht voor om zijn diensten en tarieven te

wijzigen telkens dit volgens objectieve maatstaven noodzakelijk is.

Artikel 3: Aanvraag tot toegang tot de Dienst

3.1 Iedereen die de Dienst wenst te bekomen, kan daartoe een aanvraag

indienen bij een officiële business consultant van Euphony of via de

website. De Klant dient, online of via een consultant, minstens zijn

naam en adres, het adres van de aansluiting op het Netwerk van

Belgacom, het oproepnummer van de aansluiting en de diensten die

het voorwerp van het Contract uitmaken, te registreren.

3.2 Euphony kan niet weigeren gevolg te geven aan de aanvraag van de

Klant, behalve om een van de volgende redenen:

a. de informatica-installaties van de Klant en/of de telecommunicatie-

installaties, inzonderheid het Netwerk laten de levering van de

Dienst niet of moeilijk toe.

b. de Klant of zijn eventuele lasthebber weigert zich te identificeren en het

bewijs van een domicilie of een vaste verblijfplaats binnen de

Europese Unie te leveren op basis van officiële documenten;

c. de Klant respecteert niet de verplichtingen die krachtens een

andere overeenkomst betreffende een door Euphony geleverde

dienst op hem rusten.

3.3 Indien de Klant niet in de databank van Euphony is opgenomen als

Klant, kan hij zich enkel op de Dienst abonneren bij monde van een

officiële Euphony-business consultant.

3.4 Voorwaarde voor verlening van de Dienst door Euphony is een abon-

nement op de spraaktelefoniediensten van Belgacom (via een PSTN-

lijn) - de zgn. 'Onderliggende Dienstverlening' - die toegang geeft

tot de inbelpunten van Euphony. Het ter beschikking stellen van de

telefoonaansluiting van Belgacom maakt het voorwerp uit van een

apart contract en een aparte facturering door deze operator, tegen de

tarieven en voorwaarden van de betrokken dienstverlening.

3.5. Aanvaarding van een aanvraag door Euphony geldt onder uitdrukke-

lijk voorbehoud en is afhankelijk van aanvaarding van de aanvraag

door Belgacom.

3.6. Euphony is niet aansprakelijk voor problemen betreffende de

'Onderliggende Dienstverlening' door Belgacom zoals bijvoorbeeld

mogelijke vertragingen bij het activeren van de 'Onderliggende

Dienstverlening'. Euphony is niet aansprakelijk voor gebreken in hoof-

de van Belgacom waardoor de goede werking van de Dienst in het

gedrang komt.

Algemene & specifieke voorwaarden Euphony-ADSL EuLite/EuComfort • 12 12 2005

EUPHONY-ADSL EULITE / EUCOMFORT

Specifieke voorwaarden

Algemene voorwaarden
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3.7. Indien Belgacom om eender welke reden de 'Onderliggende

Dienstverlening' opschort of beëindigt, zal Euphony hiervoor geen

aansprakelijkheid dragen, noch verplicht zijn tot terugbetaling van

reeds betaalde abonnementsgelden. Ingeval Belgacom de

'Onderliggende Dienstverlening' opschort of beëindigt tengevolge

van een fout die te wijten is aan de Gebruiker, zal deze aan Euphony

een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn conform art. 15.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant

4.1 De krachtens dit Contract verschuldigde bedragen maken het voor-

werp uit van facturen die naar de Klant worden gestuurd.

4.2 De Klant die zijn woning of bedrijf verlaat of overlaat zonder zijn

Contract op te zeggen of over te laten, blijft verantwoordelijk voor de

betaling van de aan Euphony verschuldigde sommen en het gebruik

van de Dienst.

4.3 Euphony dient onmiddellijk via aangetekend schrijven door de Klant

in kennis te worden gesteld van iedere verandering aan een van de

identificatie-elementen van de Klant.

4.4 Behalve indien hij daar door Belgacom expliciet toe gemachtigd wordt, is

het de Klant verboden de openbare telecommunicatie-infrastructuur,

met inbegrip van het aansluitpunt, te wijzigen. De Klant dient zich als

een goede huisvader te gedragen met betrekking tot de installaties

van Belgacom die zich bevinden in de plaatsen die hij alleen of in

gemeenschap met andere personen betrekt. De Klant mag het verkeer

op het Netwerk niet verstoren, noch de Dienst door een handeling of

een nalatigheid van zijnentwege in gevaar brengen.

4.5 De Klant erkent dat de Software eigendom blijft van de derden en van

Euphony, die titularis zijn van de intellectuele rechten die erop rusten,

en dit zelfs ingeval van verkoop van de Uitrusting aan de Klant.

Bijgevolg beschikt de Klant slechts over een gebruikslicentie op de

Software, die geldt voor de duur van de bescherming van de Software

door de intellectuele rechten. De Klant verbindt zich ertoe de Software

niet te kopiëren, (met uitzondering van één reservekopie voor per-

soonlijk gebruik), de Software niet te wijzigen en bovendien alle spe-

cifieke licentievoorwaarden na te leven die hem bij de installatie of

het downloaden van bepaalde Software zullen worden meegedeeld.

Van de Klant die beslist deze Software te gebruiken wordt aangeno-

men dat hij de specifieke licentievoorwaarden die er betrekking op

hebben, heeft aanvaard.

4.6 De Klant verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken in naleving van de

voorwaarden uiteengezet in het Contract en verklaart de op het

internet geldende gebruiksregels te kennen en te aanvaarden.

4.7 De kosten die Euphony oploopt ingevolge een inbreuk van de Klant op

de bepalingen van het Contract vallen ten laste van de Klant.

4.8 De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de tarievenlijst en de

werking van de Dienst te kennen. EUPHONY-ADSL EULITE is bestemd

voor de aansluiting van één pc en EUPHONY-ADSL EUCOMFORT is

bestemd voor een gelijktijdige aansluiting van tot 4 pc’s. De Klant ver-

bindt zich ertoe geen permanent gebruik te maken van een dynamisch IP-

adres zodat hij in de praktijk zou beschikken over een vast IP-adres,

of een vast IP-adres te gebruiken. Indien de Klant dit verbod zou

schenden, mag Euphony naar eigen believen, onmiddellijk en zonder

ingebrekestelling het onderhavige contract beëindigen ten nadele

van de Klant.

4.9 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website,

en in het algemeen voor het gebruik dat hij maakt van de diensten

van Euphony. De Klant vrijwaart Euphony tegen alle acties, aanspra-

ken of vorderingen van derden die beweren dat een inbreuk op hun

rechten wordt gepleegd door de site van de Klant, en meer algemeen

het gebruik van de Diensten van Euphony of ingevolge de maatregelen

die door Euphony worden genomen om deze vermeende inbreuk onge-

daan te maken.

4.10 De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de

inhoud die hij verspreidt op zijn website of die hij opneemt in de dis-

cussieforums, en dit voor de hele wereld en voor de volledige duur

van de verspreiding of de opname, en hij verklaart alle geldende wet-

telijke voorschriften na te leven.

4.11 De Klant dient vóór de installatie een back-up van zijn volledige systeem

en van zijn gegevens te maken en dient alle nodige maatregelen te

treffen opdat zijn softwaremateriaal compatibel zou zijn met dat van

Euphony, inzonderheid wat zijn antivirussystemen, firewall e.d.m.

betreft.

4.12 De Klant dient alle maatregelen te nemen om frauduleuze toegang tot zijn

informaticasysteem te voorkomen, meer bepaald door de installatie

van een doeltreffende firewall, antivirus- en anti-spywaresoftware.

Artikel 5: Prijzen en facturering

5.1 De Prijs van de Dienst omvat de activeringskosten van de Dienst, het

maandelijkse abonnementsgeld voor de levering van de Dienst even-

als de kosten voor eventueel bijkomend internetvolume zoals

bepaald in de prijslijst van Euphony. Wat de installatie betreft, vari-

eert de prijs afhankelijk van het door de Klant gekozen installatietype.

De verschillende installatiemogelijkheden die Euphony aanbiedt,

worden beschreven in de handleiding of in de documenten die ter

beschikking van de Klant worden gesteld. Iedere nieuwe installatie of

verhuizing van een installatie uitgevoerd door Euphony zal worden

aangerekend op basis van de geldende installatietarieven.

Indien de Klant Toebehoren aankoopt bij Euphony, is hij de prijs van

deze Toebehoren verschuldigd. Deze prijs omvat niet de installatie

door Euphony. De installatie ervan door Euphony is onderworpen aan

de voorwaarden met betrekking tot de installatiemogelijkheden.

5.2 De aan Euphony verschuldigde bedragen zullen door Euphony worden

gefactureerd via de telefoonfactuur verbonden met het oproepnum-

mer van de lijn die wordt gebruikt voor de levering van de Dienst. Het

abonnement op de Dienst en het eventueel bijkomende volume wor-

den achteraf aangerekend volgens het geldende tarief. De betaling

mag slechts gebeuren via domiciliëring of via overschrijving op het

door Euphony aangeduide rekeningnummer met vermelding van de

referenties. Indien een factuur niet wordt betaald binnen de op de fac-

tuur voorgeschreven termijn, stuurt Euphony een herinnering naar de

in gebreke blijvende Klant. De herinnering legt een nieuwe beta-

lingstermijn vast van 10 dagen, te rekenen vanaf de datum van ver-

zending ervan, behoudens de toepassing van artikel 16 van de algemene

voorwaarden. Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde beta-

lingstermijn wordt de Klant van rechtswege in gebreke gesteld. Twee

herinneringen die overeenstemmen met twee opeenvolgende vertra-

gingen in de betaling geven aanleiding tot de facturering van een for-

faitaire administratiekost van € 7,5, onverminderd de toepasselijke

factuurvoorwaarden waarbij 1% per maand verwijlintresten worden

aangerekend die worden berekend tegen de wettelijke intrestvoet,

evenals een forfaitaire schadeloosstelling van 20% op het factuurbe-

drag met een minimum van €40. Deze factuurvoorwaarden zijn verschul-

digd zonder dat een aangetekende ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.3 De Klant zal per e-mail een waarschuwing ontvangen van Euphony

wanneer zijn internetvolume de in de prijs van zijn gekozen Dienst

inbegrepen hoeveelheid nadert. Euphony zal het bijkomende volume

aanrekenen op basis van de geldende tarieven. Van zodra de bijkomen-

de hoeveelheid internetvolume de goede werking van de Dienst of het

prestatievermogen van het Netwerk voor andere gebruikers aan zou

tasten, behoudt Euphony zich het recht om het prestatievermogen van

de Dienst terug te brengen tot 64 Kbps tot op het einde van de lopen-
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de kalendermaand. De Klant heeft de mogelijkheid om het internet-

volume na te gaan dat hij reeds tijdens de lopende maand heeft ver-

bruikt door online de gratis tool te consulteren die beschikbaar is op

de website van Euphony.

5.4 Euphony behoudt zich het recht voor zijn Prijzen te wijzigen en ver-

bindt zich ertoe de klanten hiervan in kennis te stellen via alle

gerechtvaardigd geachte middelen. De nieuwe Prijzen treden in wer-

king één maand na de aankondiging van de wijziging. De Klant die

een verhoging van de Prijzen niet aanvaardt, kan zijn contract opzeg-

gen in overeenstemming met artikel 18 van de algemene voorwaar-

den, en dit zonder kosten tot één maand na ontvangst van de eerste

factuur volgend op het van kracht worden van de Prijsverhoging.

5.5    Indien de Klant na ingang van het Contract zijn huidige Dienst wenst

te laten omschakelen naar een andere door Euphony geleverde ADSL-

Dienst, behoudt Euphony zich het recht de Klant hiervoor een forfai-

taire vergoeding ten bedrage van € 25 aan te rekenen. De aan de

nieuwe Dienst gekoppelde abonnementsprijs zal pro rata worden ver-

rekend vanaf de dag waarop de omschakeling wordt uitgevoerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Euphony en waarborg

6.1 Euphony is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan het feit

dat de Klant zijn verplichtingen niet naleeft.

6.2 Euphony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van

de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van

de gegevens die via haar Netwerk worden verstuurd. Ze kan ook niet

aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facture-

ring ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toe-

gankelijk zijn via haar Netwerk. Euphony verstrekt geen waarborgen

en is niet aansprakelijk voor de aangeboden diensten of de informatie die

via haar Netwerk wordt verspreid. Euphony is niet aansprakelijk voor

de transacties tussen een derde en de Klant. Euphony is, tenzij anders

vermeld, geenszins een partij in het Contract dat tussen de derde en

de Klant wordt gesloten.

6.3 Onverminderd de bepalingen van de voorgaande paragrafen is Euphony

slechts aansprakelijk ingeval van bedrog of ernstige fout van zijnentwege

of vanwege een van zijn werknemers. Zijn aansprakelijkheid beperkt

zich enkel tot de herstelling van voorzienbare, rechtstreekse, persoon-

lijke en zekere schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van

de herstelling van elke onrechtstreekse of onstoffelijke schade zoals

bijkomende uitgaven, winstderving, winstverlies, verlies van klanten, ver-

lies of vernietiging van gegevens en het verlies van Contracten.

6.4 In alle gevallen waarin Euphony eventueel aansprakelijk zou kunnen

worden gesteld, is zijn aansprakelijkheid tegenover de Klant beperkt

tot een bedrag van € 2500.

6.5 Wat de door Euphony verkochte Uitrusting en Toebehoren betreft,

kent Euphony onverminderd artikels 1641 tot 1648 van het Burgerlijk

Wetboek en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aan-

sprakelijkheid voor producten met gebreken, bij wijze van waarborg

uitsluitend de waarborg toe die wordt gegeven door de constructeur,

binnen de door deze laatste bepaalde perken, en ten hoogste voor een

periode van een jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum.

6.6 Euphony waarborgt slechts de compatibiliteit van zijn Dienst met

modems, en verwant materiaal, die beantwoorden aan de geldende

normen en aan de technische netwerkinterfacespecificaties zoals ze

door Euphony worden gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt

(ADSL/PSTN: ANSI T1.413 Issue 2). Bovendien kan Euphony niet aan-

sprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van gegevens

van de Klant bij de installatie van de Dienst.

6.7 Behoudens toepassing van de garantie vermeld in artikel 6.6, erkent

Euphony geen enkele aansprakelijkheid voor de ADSL-filter, ongeacht

of deze bij Euphony werd gekocht of door Euphony werd geïnstalleerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de Klant

7.1 De Klant dient als een goede huisvader te waken over het correcte

gebruik van de Dienst. De overdracht van de eigendom en de risico's

met betrekking tot de Uitrusting en/of de Toebehoren gebeurt op het

ogenblik van de levering.

7.2 De mededeling door de Klant van de vertrouwelijke gegevens omtrent

zijn persoon of van gegevens die hij als dusdanig beschouwt via de

Dienst vindt plaats op zijn risico. De Klant neemt alle nodige maatre-

gelen om zijn gegevens vertrouwelijk en intact te houden. Krachtens de

geldende wetgeving en het onderhavige Contract is Euphony niet

aansprakelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens

opgeslagen in zijn informaticasysteem. De Klant dient zijn gegevens

en zijn software eveneens te beschermen tegen virussen, spyware en

andere schadelijke software.

7.3 De Klant is als enige aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrecht-

streekse, stoffelijke of onstoffelijke schade die door hemzelf of een

derde die van de Dienst gebruik maakt, aan Euphony of aan derden

wordt veroorzaakt. De Klant verbindt zich ertoe Euphony te vergoe-

den voor iedere vordering, klacht, veroordeling tot schadevergoe-

ding waarvan Euphony het slachtoffer zou zijn ingevolge de houding

of de berichten die de Klant of een derde die van de Dienst gebruik

maakt, via het internet zou verspreiden, of ingevolge een inbreuk op

de intellectuele rechten van derden door de Klant of door een derde

die gebruik maakt van de Dienst waarop de Klant geabonneerd is.

Artikel 8: Onderhoud

8.1 Indien de exploitatie- of organisatievoorwaarden van het Netwerk

het vereisen, kan Euphony de technische kenmerken van de Dienst

eenzijdig wijzigen.

8.2 Euphony behoudt zich het recht voor de Dienst te onderbreken of te beper-

ken met het oog op het onderhoud of de herinrichting ervan, of indien

het gebruik of een slechte werking van de Dienst tot een storing van

de Dienst of van andere diensten van Euphony leidt. Euphony zorgt

ervoor dat de duur ervan wordt beperkt tot het strikte minimum dat

nodig is voor het uitvoeren van de werken. Euphony zal geen enkele ver-

goeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn voor dergelijke

onderbrekingen of beperkingen.

8.3 Belgacom en Euphony hebben het recht om zich van op afstand toe-

gang te verschaffen tot de modem van de Gebruiker met het oog op

het uitvoeren van onderhouds-, configuratie- of monitoringwerkzaam-

heden. Belgacom en Euphony zullen het recht hebben om in de lokalen

van de Gebruiker alle noodzakelijke werken uit te voeren en veranderin-

gen door te voeren om een juiste werking van de Dienst te waarborgen,

zoals de installatie, aanpassing, herstelling en/of inspectie van de

kabels, lijnen, van telecommunicatie-uitrusting en hun configuratie.

De Gebruiker moet Belgacom en Euphony of hun leveranciers de toe-

gang verschaffen, op ieder redelijk ogenblik, tot de plaatsen waar de

elementen van de Dienst geplaatst zijn.

Artikel 9: Helpdesk

Euphony stelt een helpdesk ter beschikking van de Klant. De helpdesk

van Euphony is enkel ter beschikking om problemen betreffende de

levering van de Dienst te regelen. Euphony dient de inspanningen die

redelijkerwijs nodig zijn te leveren om de problemen van de Klant op

te lossen. 
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Artikel 10: Uitrusting

10.1. De Klant verleent Euphony en door Euphony aangestelden de toestem-

ming in de door hem gebruikte lokalen de werken en herinrichtingen uit

te voeren die nuttig zijn voor de correcte werking van de Dienst, zoals de

installatie, de wijziging, de herstelling en/of de controle van de kabels,

de lijnen, de telecommunicatie-uitrustingen en de configuratie ervan.

10.2. De Klant dient de personeelsleden van Euphony die zich als zodanig legi-

timeren op ieder behoorlijk tijdstip een vlotte toegang te verschaffen tot de

plaatsen waar zich de verschillende onderdelen van de Dienst bevinden.

10.3. Tenzij de installatie wordt uitgevoerd door de Klant zelf (of indien het

gaat om een Telecominstallatie), zal de werking van de dienst worden

getest op het ogenblik van de installatie. Indien de Klant op dat ogen-

blik geen opmerkingen heeft gemaakt over de werking van de

Uitrusting, erkent hij de Uitrusting in goede staat te hebben ontvangen

zonder zichtbare gebreken of tekortkomingen.

10.4. De Klant mag geen enkele wijziging aan de Uitrusting aanbrengen die

het Netwerk zou kunnen verstoren.

10.5. De Klant die een uitrusting defect of beschadigd heeft aangekocht via

Euphony heeft recht op een vervanging, voorzover hij nog in het bezit

is van het aankoopbewijs en de Uitrusting nog onder waarborg is.

Indien in de streek van de Klant geen ADSL beschikbaar is, kan de uit-

rusting die wordt teruggebracht binnen een maximumtermijn van

een maand na de factureringsdatum worden terugbetaald, op voor-

waarde dat deze geen beschadigingen vertoont.

Artikel 11: Gedragscode van toepassing op de Klant

11.1 Het is verboden de Dienst te gebruiken voor andere dan voor wette-

lijke doeleinden, meerbepaald:  

a) De Klant dient de geldende wetgeving na te leven wanneer hij gege-

vens verstuurt via de Dienst. De verboden gegevens zijn meer

bepaald, maar niet uitsluitend, informatie met een onwettig, onjuist,

aanstootgevend of lasterlijk karakter, die de openbare orde en/of de

goede zeden, evenals het privé-leven van de gebruikers, schendt of

aanzet tot rassenhaat en xenofobie.

b) De Klant dient erover te waken de intellectuele rechten van

Euphony of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren

en er geen inbreuk op te plegen.

c) De Klant verbindt zich er tevens toe geen ongevraagde berichten

of gegevens te versturen.

d) De Klant verbindt zich ertoe af te zien van handelingen van infor-

maticapiraterij of ‘hacking’ tegenover het systeem van Euphony of

gelijk welk ander systeem.

e) De Klant verbindt zich ertoe de gedragscode van de ISPA, en meer

bepaald de clausules met betrekking tot het correct gebruik van het

internet, te respecteren.

11.2 Het is verboden de Dienst te gebruiken voor acties die als doel hebben:

a) zich onwettig toegang te verschaffen tot de gegevens van de ver-

bonden netwerken;

b) de goede werking van de Dienst aan te tasten of het gebruik of de

capaciteit van het prestatievermogen voor de andere gebruikers aan

te tasten, meerbepaald door grote hoeveelheden ongerechtvaardigd

verkeer te generen (‘flooding’, ‘spamming’);

c) de integriteit van de informaticagegevens te beschadigen of te

vernietigen.

11.3 De Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de netiquette en de cor-

recte gedragsregels (‘acceptable use policies’) die gelden binnen de

netwerken waartoe hij zich via de Dienst toegang verschaft.

11.4 Euphony verzoekt de Klant het in kennis te stellen van iedere onwettige

inhoud die bereikbaar zou zijn vanaf zijn Netwerk, opdat Euphony de

nodige en gepaste maatregelen zou kunnen nemen om deze informa-

tie te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

11.5 Euphony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door

derden of door de Klant worden gepleegd via zijn diensten. Indien de

Klant, of iemand die gebruik maakt van de Dienst waarop de Klant is

geabonneerd, op enige wijze een inbreuk zou plegen op artikels 4 en

11, heeft Euphony het recht onmiddellijk en zonder voorafgaande

ingebrekestelling de levering van de Dienst te schorsen en het con-

tract op te zeggen in het nadeel van de Klant.

Artikel 12: Persoonlijke levenssfeer en Vertrouwelijkheid

12.1 De persoonsgegevens van de Klant door deze medegedeeld aan

Euphony worden opgenomen in de bestanden van Euphony (Ankerrui

9, BE-2000 Antwerpen) en worden verwerkt met het oog op het voe-

ren van informatie- of promotiecampagnes voor de producten en

diensten van Euphony. Indien de Klant dergelijke informatie niet

wenst te ontvangen, kan zich hij bij Euphony, op de hierbovenvermel-

de adressen, gratis laten inschrijven op een lijst welke hiertoe is

bestemd. De persoonsgegevens van de Klant worden eveneens

gebruikt door Euphony voor het beheer van de dienst welke Euphony

levert aan de Klant, evenals in het kader van marktonderzoeken en

het beheer van de cliënteel.

12.2 Euphony verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens van klanten

aan derden mee te delen, tenzij op bevel van de bevoegde gerechte-

lijke overheden. 

12.3 De Klant heeft het recht deze gegevens te raadplegen en te wijzigen.

Daartoe richt de Klant aan Euphony een gedateerd en ondertekend

verzoekschrift, vergezeld van een bewijs van zijn identiteit.

12.4 De Klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter

van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren en ze niet mee

te delen aan een derde. De Klant is als enige en volledig verantwoordelijk

voor ieder gebruik van de identificatie-elementen. Ingeval van verlies,

diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen dient de

Klant ofwel zijn wachtwoord te veranderen door gebruik te maken van

de door Euphony verstrekte middelen, ofwel Euphony hiervan zonder

verwijl in kennis te stellen. Deze mededeling dient via aangetekende

brief te worden bevestigd. De Klant is niet meer aansprakelijk vanaf de

werkdag volgend op de dag waarop Euphony deze aangetekende brief

ontvangt.

Artikel 13: Overmacht

Euphony kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vertragingen of

tekortkomingen in de uitvoering van zijn prestaties wanneer die het

gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover het geen contro-

le heeft, die niet te voorzien zijn en die het niet kon vermijden, zoals

onder meer oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van

burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, stakingen

of sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij zijn personeelsleden

zijn betrokken), lock-out, overstromingen, langdurige vorst, branden of

stormen, contractbreuk door een leverancier, een onderbreking in de

bevoorrading bij de leveranciers van Euphony.

Artikel 14: Overdracht van het Contract

14.1 De Klant mag het Contract slechts overdragen aan iemand die gelijk-

tijdig op hetzelfde adres woont of verblijft. De overdrager en de over-

nemer komen tot een akkoord over de overdracht en informeren

Euphony met een door beiden ondertekend document.

14.2 De Klant aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres

van de aansluiting wordt ontzegd, verleent aan Euphony het recht het

Contract ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de

plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.
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14.3 Bij overlijden van de Klant blijft het Contract lopen jegens de erfop-

volging tot het wordt opgezegd of overgedragen aan een erfgenaam,

een legataris of iemand die gelijktijdig woont of verblijft op hetzelf-

de adres als de overleden Klant.

14.4 De overdracht is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen

die voortvloeien uit het Contract worden overgedragen aan de over-

nemer.

Artikel 15: Verhuis

15.1 Indien de Klant naar een ander adres in België verhuist, dient hij de

nodige stappen te ondernemen om op zijn nieuwe adres gebruik te

kunnen maken van de Dienst (cf. art. 3.4 & 4.3). De Klant dient aan

de klantendienst van Belgacom te melden dat het ADSL-signaal dat

het onderwerp vormt van de Dienst voortaan geleverd dient te wor-

den op zijn nieuwe adres. De Klant blijft bij binnenlandse verhuis het

vastgestelde abonnementsgeld verschuldigd aan Euphony, uitgezon-

derd 1) bij overdracht van het contract (cf. art. 14) of 2) indien

Euphony de Dienst niet kan leveren op het nieuwe adres, waarbij de

Klant kosteloos kan opzeggen cf. art. 18. 

15.2 Indien de Klant verhuist naar een adres in het buitenland en zijn con-

tract niet overdraagt (cf. art. 14), zal Euphony gerechtigd zijn het

Contract eenzijdig te beëindigen en zal de Klant aan Euphony de in

art. 16 vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 16: Duur van het Contract

Het Contract treedt in werking bij aanvang van de levering van de

Dienst door Euphony. Het Contract wordt gesloten voor de duur die

op het Contract wordt gestipuleerd, met een beginduur van minimaal

één (1) jaar. 

Zowel Euphony als de Klant kunnen het contract opzeggen bij wijze

van een aangetekende brief en dit binnen een termijn van 7 dagen na

ondertekening van het contract.

Indien de Klant het Contract ten laatste 1 maand vóór het einde van

de oorspronkelijke duur niet opzegt volgens de modaliteiten van arti-

kel 18, zal dit Contract stilzwijgend worden verlengd voor onbeperk-

te duur. Indien de Klant, om gelijk welke reden, het Contract wenst te

beëindigen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke contractduur,

heeft Euphony de mogelijkheid van rechtswege een schadevergoeding te

eisen voor de vroegtijdige verbreking van het Contract, behoudens de

bepalingen vervat in art. 23. Deze schadevergoeding ligt forfaitair en

onherroepelijk vast op 100% van de maandelijkse bijdragen die nog

verschuldigd zijn tot aan de normale vervaldag van het Contract. Na

het verstrijken van de oorspronkelijke contractduur mag de Klant op

ieder ogenblik het Contract beëindigen met een vooropzeg van 1

maand.

Artikel 17: Schorsing en opzegging door Euphony

17.1 Onverminderd de andere bepalingen van het Contract mag Euphony,

indien de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit Contract

niet nakomt, het prestatievermogen van de Dienst terugbrengen tot

64 Kbps of de Dienst volledig schorsen, na de verzending van een

informatieve herinnering die zonder effect is gebleven gedurende

een periode van tien werkdagen na de verzendingsdatum.

17.2 Ingeval van ernstige tekortkoming van de Klant aan zijn verplichtin-

gen, meer bepaald ingeval van een duidelijke inbreuk op de wet of de

rechten van derden, ingeval van niet-naleving door de Klant van de

gedragscode, indien de integriteit van zijn diensten en de correcte

werking van zijn netwerk in het gedrang komt, kan Euphony onmid-

dellijk de toegang van de Klant tot zijn netwerk en de toegang tot de

inhoud in kwestie door derden blokkeren. De Klant wordt binnen een

redelijke termijn via e-mail en/of brief in kennis gesteld van deze

blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen.

Indien, binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag

volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de Klant zijn ver-

plichtingen niet vervult en zich er niet formeel toe verbonden heeft ze

te vervullen in de toekomst, heeft Euphony het recht het onderhavige

contract te beëindigen. De opzegging van het contract geeft de Klant

geen enkel recht op welke schadevergoeding dan ook.

17.3 Indien Euphony een klacht, in gelijk welke vorm, van een derde ont-

vangt die beweert dat de door de Klant opgenomen inhoud of het

gebruik dat de Klant van de diensten van Euphony maakt, een inbreuk

vormt op een van zijn rechten, kan Euphony, naar keuze, zonder recht

op schadevergoeding voor de Klant, de door de Klant opgenomen

inhoud die door de derde wordt beschouwd als een inbreuk op zijn

rechten, verwijderen of de toegang van de Klant tot de diensten van

Euphony voorlopig schorsen, nadat een via e-mail en/of brief ver-

stuurde ingebrekestelling gedurende vijf (5) werkdagen, te rekenen

vanaf de dag volgend op de verzending ervan, zonder reactie is

gebleven. Indien de Klant reageert, heeft Euphony het recht aan de

eiser de stavende documenten mee te delen die desgevallend door de

Klant werden voorgelegd. Indien de eiser de documenten ontoereikend

acht, heeft Euphony het recht, afhankelijk van het geval, zonder

recht op schadevergoeding voor de Klant, de inhoud die door de

derde wordt beschouwd als een inbreuk op zijn rechten te verwijderen

of de toegang van de Klant tot de diensten van Euphony voorlopig te

schorsen. Deze bepaling is van toepassing, ongeacht de inhoud bedoeld

in de klacht, in het bijzonder op de hyperlinks en de documenten die

door de Klant werden opgenomen.

17.4. De terbeschikkingstelling van de discussieforums kan worden onder-

broken ingeval van overmacht of naar aanleiding van een gebeurtenis

die zich voordoet buiten de wil van Euphony, of voor onderhoudsinter-

venties of ingeval van defect. De onderbrekingen verlenen geen recht

op schadevergoeding. Euphony spant zich in om de klanten binnen

een redelijke termijn te informeren over de onderbrekingen en om de

tijd van de onderbrekingen tot een minimum te beperken.

17.5. De schorsing van de Dienst in het kader van artikel 17.1, 17.2 of 17.3

eindigt wanneer de Klant zijn verplichtingen is nagekomen. Mits de

Klant de forfaitaire activeringskosten betaalt, wordt de Dienst

opnieuw geactiveerd.

17.6 Gedurende de volledige duur van de schorsing van de Dienst blijft de

Klant zijn abonnementsgeld verschuldigd. Indien, binnen de zestig

werkdagen na de schorsing, de Klant zich niet in regel heeft gesteld,

mag Euphony van rechtswege het Contract opzeggen door middel van

een vooropzeg van minstens dertig werkdagen betekend met een ter

post aangetekende brief.

17.7 Euphony mag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het

Contract beëindigen ingeval van faillissement of vereffening van de

Klant.

17.8. Euphony mag de levering van de Dienst stopzetten of schorsen ingeval

van beslissing of bevel van een administratieve of rechterlijke instan-

tie. De Klant kan geenszins de betaling van schadevergoeding eisen.

Artikel 18: Opzegging door de Klant

De stopzetting van het contract vindt plaats één maand nadat

Euphony de door de Klant verstuurde kennisgeving van opzeg ontvan-

gen heeft. Deze kennisgeving dient te gebeuren via aangetekende

brief gericht aan Euphony, op het adres van de maatschappelijke

zetel.
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Artikel 19: Kennisgevingen

19.1 Alle kennisgevingen aan Euphony dienen per aangetekende brief te

gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel. Tenzij uitdruk-

kelijk anders gestipuleerd mogen alle kennisgevingen aan de Klant

worden gericht op het adres dat deze laatste heeft opgegeven bij de

bestelling. Euphony en de Klant verklaren elkaar zo snel mogelijk op

de hoogte te brengen van elke adreswijziging.

19.2 Klachten betreffende de Dienst zijn enkel ontvankelijk indien zij wor-

den gemeld binnen korte tijdspanne na het ontdekken van het gebrek

en dit teneinde controle mogelijk te maken.

Artikel 20: Levering van het bewijs

20.1 Euphony en de Klant komen overeen dat alle onderlinge communicatie

via e-mail (uitgezonderd opzegging door de Klant, cf. art. 18) dezelfde

waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

20.2 Euphony en de Klant komen overeen dat de informatie inzake de com-

municaties, de Contracten en de betalingen die door Euphony wordt

opgeslagen op een duurzame en onwijzigbare drager, bewijskracht

heeft.

20.3 Euphony is niet gebonden door de overeenkomsten die de Klant via de

Dienst zou hebben gesloten met service providers die andere conven-

tionele bewijsmethodes zouden gebruiken.

Artikel 21: Algemene bepalingen

21.1 De specifieke voorwaarden en de algemene voorwaarden vormen het

volledige Contract dat tussen de Partijen met betrekking tot dit

onderwerp wordt gesloten.

21.2 Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkom-

sten worden nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen

van het onderhavige Contract.

21.3 Een bepaling van het Contract die wettelijk nietig of niet toepasbaar

is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

21.4 De geldigheid van het Contract ondertekend door een minderjarige

hangt af van de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of

van zijn voogd. Deze toestemming moet samen met het onderhavige

Contract naar Euphony worden gestuurd.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De bepalingen van dit Contract vallen onder het Belgisch recht.

Iedere betwisting over de interpretatie of de toepassing van het onder-

havige Contract die niet kan worden opgelost met een minnelijke

schikking tussen de Partijen, valt onder de exclusieve bevoegdheid

van de gewone rechtbanken van Antwerpen.

Artikel 23: Wijzigingen van de voorwaarden van het Contract

Euphony verbindt zich ertoe zijn Klanten minstens een maand vooraf

met een passend middel te informeren over wijzigingen van de voor-

waarden van het Contract. De publicatie van een bericht op een web-

site van Euphony of in een discussieforum (newsgroup) wordt

beschouwd als een passend middel. De Klant die bij een wijziging van

de voorwaarden of een stijging van de prijzen, de nieuwe voorwaar-

den of prijzen niet aanvaardt, kan zijn contract opzeggen in overeen-

stemming met artikel 18. Deze opzegging is kosteloos indien de Klant

volgende opzegtermijnen respecteert: 1) voor wijziging van de voor-

waarden: opzeg tot een maand na het van kracht worden van de wij-

ziging; 2) voor verhoging van de Prijzen: opzeg tot een maand na

ontvangst van de eerste factuur volgend op het van kracht worden

van de nieuwe prijzen.

Artikel 24: De Ombudsdienst voor Telecommunicatie

Indien de Klant, na overleg met Euphony, geen oplossing bekomt

voor een aan het Contract of de Dienst gerelateerd probleem, kan hij

zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie

(www.ombudsmantelecom.be).
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Bepalingen betreffende de uitvoering van een ADSL-migratie

Indien u momenteel een ADSL-abonnement heeft bij een andere provider, dient Euphony in het kader
van de uitvoering van het Contract een ADSL-migratie te laten uitvoeren door Belgacom. Tijdens deze
migratie zal uw ADSL-signaal door Belgacom worden overgezet van uw huidige provider naar Euphony.

Iedere klacht die verband houdt met schade of ongemakken die zouden resulteren uit deze migratie,
in het bijzonder een tijdelijke onderbreking van uw diensten voor vastelijntelefonie, dient steeds en
uitsluitend gericht te worden aan Euphony.

Belgacom kan door de Klant niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele schade resulterend
uit deze migratie, behalve indien deze wordt geleden als gevolg van een fout die aantoonbaar door
Belgacom werd gemaakt.


