ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
De in onderhavige Overeenkomst gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:
Apparatuur: de apparatuur, de systemen, de bekabeling en de installatie die de klant in staat stelt en hem toelaat de
Dienst te gebruiken. De apparatuur wordt door de klant zelf aangekocht of gehuurd, al dan niet van UNIFIED
TELECOM (hierna: “UT”) zelf .
Dienst: Elke specifieke elektronische communicatiedienst die door UT aan de klant wordt geleverd overeenkomstig de
Overeenkomst.
Gemiddeld Maandelijks Verbruik: het gemiddelde van de bedragen die UT voor het verbruik van belminuten aan de
klant heeft gefactureerd in de 12 facturen (of indien het er minder zijn: de facturen) voorafgaand aan de verjaardag
van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.
Noodwerkzaamheden: Alle werkzaamheden die op het moment dat zij voorgesteld worden, noodzakelijk zijn voor het
beëindigen of het voorkomen van al dan niet bestaande of dreigende omstandigheden, die (a) een gevaar kunnen
betekenen voor mensen of goederen, (b) een onderbreking kunnen veroorzaken aan een om het even welke door UT
geleverde dienst, of in voorkomend geval, een storing teweeg kunnen brengen op de functies waartoe UT toegelaten
of verplicht is krachtens de wet, reglementeringen of exploitatievergunningen of (c) schade kunnen toebrengen aan
UT, evenals alle andere werkzaamheden die in bovengenoemde omstandigheden redelijkerwijze vereist zijn.
Overeenkomst: De Overeenkomst voor Telecommunicatie, bestaande uit de Bijzondere voorwaarden en de eventuele
bijlagen vermeld in de Bijzondere voorwaarden, deze Algemene voorwaarden alsook eventuele opdrachten in het
kader van de Overeenkomst voor Telecommunicatie.
Overmacht: Elke gebeurtenis die aan de controle en buiten de wil om van een van de Partijen ontsnapt en die zijn
invloed heeft op de uitvoering van de verbintenissen die elke Partij krachtens de Overeenkomst op zich heeft
genomen.
Hieronder worden, bij wijze van voorbeeld, de volgende feiten verstaan: brand, wateroverlast, explosie, ongeval,
oorlog, staking, embargo, daad van de overheid, beslissing van een burgerlijke of militaire overheid, onmogelijkheid
om het vereiste materiaal of personeel te bekomen, sectoriële conflicten en daden van gelijk welke
telecommunicatiedienstverlener.
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4.7 Elk bedrag dat niet tijdig wordt betaald, zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest
opleveren berekend op basis van de wettelijke intrestvoet. De intrest zal verschuldigd blijven indien de Overeenkomst
om gelijk welke reden ook ontbonden of beëindigd zou worden.
Bij laattijdige betaling is eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag
verschuldigd met een minimum van € 15, dit ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten.
4.8 UT heeft het recht de kredietwaardigheid van de klant te onderzoeken vooraleer de Overeenkomst af te sluiten.
UT behoudt zich het recht voor om, naar aanleiding van dit onderzoek, de klant te verzoeken een waarborg te storten
of een bankgarantie te overleggen op een wijze die voor UT aanvaardbaar is.
4.9 Indien het bedrag dat door de klant verschuldigd is het bedrag van de waarborg of de bankgarantie overschrijdt,
dan heeft UT het recht een hogere waarborg of bankgarantie te eisen, zonder dat dit bedrag evenwel hoger mag zijn
dan de bedragen die waarschijnlijk door de klant aan UT verschuldigd zullen zijn voor een periode van twaalf (12)
maanden.
4.10 Ingeval van een niet tijdige betaling zoals omschreven in artikel 4.6 en 4.7 van deze Algemene voorwaarden,
heeft UT het recht om, onverminderd de toepassing van elk ander middel waarover zij beschikt krachtens de
Overeenkomst of krachtens de Wet, elke openstaande som aan te rekenen op het bedrag van de waarborg of de
bankgarantie zoals omschreven in artikel 4.8 van deze Algemene voorwaarden. UT heeft bovendien het recht om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen indien en voor zover de klant niet overgaat tot
betaling binnen een termijn van 7 werkdagen nadat hij hiertoe door UT in gebreke werd gesteld en UT de klant in de
ingebrekestelling heeft gewaarschuwd dat zij de Overeenkomst (en de Dienst) na verloop van deze termijn zal
beëindigen.

5. Storingen en fouten in de Apparatuur of Diensten
5.1 Elk type van Storing dient door de klant te worden gemeld door een ticket aan te maken bij UT door een e-mail te
versturen naar support@unifiedtelecom.eu met specificering van naam, contactpersoon, adres waarop de Dienst
wordt afgenomen, en details van de Storing.
5.2

Bij een Storing zal UT de volgende reactietijd in acht nemen:

type handeling

Type storing

Partijen: Elke Partij die de Overeenkomst heeft onderschreven.
Storing: gebrek in de Dienst waardoor het voor de klant onmogelijk is de Dienst gebruiken of waarbij de verbindingen
van slechte kwaliteit zijn.
Tarief: De door UT toegepaste prijzen voor de telecommunicaties die de klant voert via UT , voor iedere andere
prestatie, en voor de verhuur of verkoop van Apparatuur die de klant afneemt bij UT.
Vertrouwelijke informatie: Elke informatie in gelijk welke vorm, die door de Partijen als vertrouwelijk wordt omschreven
of die betrekking heeft op zaken, cliënteel, producten, onderzoeksresultaten, zakengeheimen, know-how of personeel
van de ene Partij die normalerwijze als vertrouwelijk dient omschreven te worden door de ene Partij.

2. Dienst
2.1 De klant erkent op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden en de toepassingen van de Dienst vooraleer de
Overeenkomst te hebben ondertekend.
2.2. De klant verklaart dat hij de Dienst minstens gedeeltelijk zal gebruiken voor professionele doeleinden.
2.3 De Dienst bestaat uit het tot stand brengen van multimedia communicaties van en naar het door de klant
opgegeven telefoonnummer dat aan UT werd medegedeeld en het leveren van alle toepasselijke functionaliteiten en
ondersteunende diensten. Het is de klant enkel toegelaten de Dienst te gebruiken binnen de grenzen van de
bepalingen die opgenomen zijn of volgen uit de Overeenkomst.
2.4 UT behoudt zich het recht voor de Overeenkomst of de Dienst eenzijdig te wijzigen mits naleving van een
voorafgaande individuele kennisgeving van één maand waarin UT de klant op de hoogte brengt van de nakende
wijziging en van zijn recht om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen. Na deze kennisgeving heeft de klant het
recht de Overeenkomst te beëindigen zonder betaling van enige schadevergoeding op voorwaarde dat hij daartoe
uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging een schriftelijke kennisgeving
aan UT overmaakt. Bij gebreke daaraan zal de klant geacht worden de wijzigingen aan de Overeenkomst of de Dienst
te hebben aanvaard en is een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst wegens eenzijdige wijzigingen aan de
Overeenkomst of de Dienst niet langer mogelijk.
2.5 Op het moment dat de klant een oproep doet, verschijnt zijn oproepnummer op het scherm van het toestel van de
opgeroepene, indien het toestel van de opgeroepene over die functionaliteit beschikt en de klant zich niet heeft verzet
tegen het doorsturen van deze gegevens. Indien het nummer van de opgeroepene zich bevindt bij een andere
nationale operator, zal het oproepnummer niet worden doorgegeven indien de betrokken operator dit expliciet niet
wenst . De klant kan zich op permanente wijze verzetten tegen de doorgifte van zijn oproepnummer aan de
opgeroepene (in welk geval zijn nummer zal verschijnen als privé-nummer). UT zal evenwel steeds het geografisch
nummer van de klant doorgeven aan de nooddiensten, zelfs indien werd gekozen voor een privé-nummer.
2.6 De VoIP Dienst waarbij aan de klant een geografisch nummer werd toegekend, verleent toegang tot de
nooddiensten tenzij in geval van storing in het elektriciteitsnet.
De klant erkent dat de VoIP Dienst niet nomadisch zal gebruikt worden, o.m. om te vermijden dat de locatie van de
beller niet gekend zal zijn voor de nooddiensten. De klant zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een
andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon. De klant erkent uitdrukkelijk dat, indien hij de Dienst toch
nomadisch zou gebruiken, hij geen toegang heeft tot de nooddiensten. UT is niet verantwoordelijk voor enige letsels,
schade of kosten opgelopen als gevolg van het feit dat nooddiensten niet (tijdig) kunnen worden bereikt.
2.7 De klant is verplicht om een geografisch nummer te kiezen van de telefoonzone waar hij zijn verblijfplaats of zijn
beroepsnijverheid heeft. De verblijfplaats of de plaats van uitoefening van beroepsnijverheid moet gesitueerd zijn in
het grondgebied/de regio die overeenstemt met het telefoonnummer dat door de klant wordt gekozen. Indien het
gekozen geografisch nummer niet of niet langer overeenstemt met de telefoonzone waar hij zijn verblijfplaats of zijn
beroepsnijverheid heeft, heeft UT het recht om een ander nummer toe te wijzen uit het grondgebied/de regio waar hij
zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft. UT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die
hieruit zou voorvloeien voor de klant.
2.8 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan UT meedeelt.

3. Apparatuur
3.1 De klant moet voor de totstandkoming van de Dienst beschikken over een werkende fysische communicatie lijn
van een erkende officiële instantie. Verder dient hij in te staan en is hij alleen aansprakelijk voor reeds bestaande
Apparatuur tenzij Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen om deze aansprakelijkheid te doen overgaan naar UT.
De klant is verplicht na te gaan dat de bestaande Apparatuur gehomologeerd is en geïnstalleerd werd door hiertoe
gemachtigde personen en met naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en reglementeringen.
3.2. Apparatuur die op grond van de Bijzondere Voorwaarden door UT aan de klant wordt verhuurd, blijft ten allen
tijde eigendom van UT. Apparatuur die op grond van de Bijzondere Voorwaarden door UT aan de klant wordt
verkocht, blijft eigendom van UT zolang de volledige koopprijs niet is betaald. Indien beslag wordt gelegd op
Apparatuur waarvan UT de eigenaar is, verbindt de klant zich er toe om (1) de beslaglegger op de hoogte te brengen
van de eigendomsrechten van UT, en (2) UT onmiddellijk te verwittigen van dergelijk beslag.

4. Facturatie - Tarief
4.1 Elk gebruik van de Dienst zal door UT gefactureerd worden aan de klant. Daartoe zal UT de verkeersgegevens
van de klant verwerken (identificatie van de oproeplijn en opgeroepen lijn, het aantal aan te rekenen eenheden, het
type en tijdstip van aanvang en de duur van de oproep). Deze verkeersgegevens zullen worden bewaard tot zolang
als nodig om betaling van de desbetreffende facturen te bekomen.
4.2 De Dienst zal gefactureerd worden tegen de prijzen zoals bepaald in het Tarief, zoals opgegeven in de Bijzondere
voorwaarden. De klant erkent bij de ondertekening van de Overeenkomst voldoende geïnformeerd te zijn over de
hoogte en de samenstelling van het Tarief. Het thans geldend Tarief wordt als bijlage gehecht bij huidige
Overeenkomst.
4.3 UT behoudt zich het recht voor om eenzijdig het Tarief te wijzigen. In overeenstemming met artikel 2.4 van de
Algemene voorwaarden zal UT ten minste één maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe Tarief de klant van
elke verhoging van het Tarief individueel in kennis stellen alsook van zijn recht om naar aanleiding daarvan de
Overeenkomst kosteloos te beëindigen. Na deze kennisgeving heeft de klant het recht de Overeenkomst te
beëindigen zonder betaling van enige schadevergoeding op voorwaarde dat hij daartoe uiterlijk de laatste dag van de
maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen een schriftelijke
kennisgeving aan UT overmaakt. Bij gebreke daaraan zal de klant geacht worden het nieuwe Tarief te hebben
aanvaard, en kan de Overeenkomst niet langer worden beëindigd wegens verhoging van het Tarief. De klant wordt
geacht met alle verminderingen van het Tarief in te stemmen zonder hiervan noodzakelijkerwijze vooraf in kennis te
zijn gesteld.
4.4. UT heeft het recht om het Tarief éénmaal per jaar, in de loop van de maand januari, te herzien en aan te passen
aan de index van de consumptieprijzen. In dat geval zal artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing zijn, en zal de
klant het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 4.3.
4.5 De prijzen van het Tarief zijn exclusief BTW of enige andere belasting. Op het moment van de facturering van de
Dienst zal UT de van toepassing zijnde BTW en andere belastingen aanrekenen tegen de geldende tarieven.
4.6 Elke factuur dient binnen de tien (10) dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke aan enig schriftelijk
protest gedurende dezelfde termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard voor het geheel van haar vermeldingen.
Problemen of tekortkomingen in relatie tot wat werd gefactureerd kunnen geenszins ingeroepen worden als redenen
om de desbetreffende factuur niet of laattijdig te betalen. Voor dergelijke problemen of tekortkomingen kan de klant
zich beroepen op de bepalingen in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden (” Storingen en fouten in de Apparatuur
of Diensten”). Het is de klant daarbij niet toegestaan enige schuld aan UT te verrekenen met enige vordering op UT.

alle andere Storingen

Totale onbeschikbaarheid van de Dienst

melding van de storing

24/7

24/7

Reactietijd

binnen 4h

volgende kantoordag

5.3
De reactietijd wordt gemeten vanaf de melding van de Storing, met dien verstande dat, indien UT
bijkomende informatie nodig heeft, de reactietijd zal worden gemeten vanaf de ontvangst van deze bijkomende
informatie. Het afsluiten van het ticket dat via e-mail aan de klant wordt meegedeeld, zal gelden als het tijdstip
waarop de Dienst in zijn oorspronkelijke vorm hersteld is. De duur van de Storing wordt gedefinieerd als de tijd
tussen het tijdstip van het ticket of het ontvangen van de bijkomende
informatie, en tijdstip waarop het ticket afgesloten wordt, verminderd evenwel met de verstreken tijd voor of na
kantooruren van 8h00 tot 17h00 CET.
5.4
UT doet al het mogelijke om te zorgen voor een beschikbaarheid van de Dienst van 99 %, waarbij de
beschikbaarheid als volgt zal worden gemeten:
Totaal aantal verbruikte min. per jaar – Aantal min. “totale onbeschikbaarheid” van de Dienst x 100 (%))/
Totaal aantal minuten per jaar
Er is slechts sprake van een “totale onbeschikbaarheid” in die gevallen waar de Dienst in zijn totaliteit niet meer
beschikbaar is. Bij alle andere Storingen is er geen sprake van onbeschikbaarheid. Bovendien zal
onbeschikbaarheid van de Dienst voor of na de kantooruren, alsook elke onbeschikbaarheid door stroompannes bij
de klant of door andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid of wil
van UT niet mee in rekening worden gebracht om het aantal minuten van “totale onbeschikbaarheid” te berekenen.
5.5
De beschikbaarheid in de zin van vorig artikel 5.4 wordt gemeten op jaarbasis, en dit vanaf de
datum/verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.
Indien na de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst blijkt dat UT het voorbije jaar zijn
verplichtingen inzake beschikbaarheid in de zin van vorig artikel 5.4 niet is nagekomen, kan de klant aanspraak
maken op een schadevergoeding, berekend aan de hand van volgende tabel:

Beschikbaarheid

Vergoeding

< 99%

5% van het Gemiddeld Maandelijks Verbruik

< 98%

7,5% van het Gemiddeld Maandelijks Verbruik

< 97%

10% van het Gemiddeld Maandelijkse Verbruik

Om aanspraak te kunnen maken op deze schadevergoeding dient de klant op straffe van verval een aangetekend
schrijven te richten aan UT binnen de maand na de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.
Binnen de maand na ontvangst van het aangetekend schrijven van de klant zal UT de klant berichten over de
aanvaarding of afkeuring van de vraag tot schadevergoeding, alsook over het bedrag ervan. Bij aanvaarding van de
vraag tot schadevergoeding, zal de schadevergoeding in de vorm van een kredietnota worden afgehouden van de
volgende factuur van UT.
De klant aanvaardt dat deze schadevergoeding de enige vergoeding is waarop hij aanspraak kan maken uit hoofde
van de onbeschikbaarheid van de Dienst of enige andere Storing in de Dienst.
5.6 Met betrekking tot beschikbaarheid van de dienst neemt UT een aantal maatregelen voor het meten en sturen van
het verkeer ter voorkoming van verzadiging of oververzadiging.
Alle uitgaande gesprekken worden steeds tot 2 maal toe per route ter afhandeling van het gesprek aangeboden en dit
over 3 verschillende routes. Daarnaast wordt het niveau van het aantal gesprekken die succ esvol afgehandeld
werden gemeten volgens het ASR principe (Answer/Seizure ratio) alsook het aantal minimum – maximum en
gemiddelde simultane sessies (vb. Gesprekken) worden gemonitored per seconde. Bij overschrijding van het
maximum aantal simultane sessies of de daarvoor nodige bandbreedte wordt een alarm hiervan verstuurd naar UT
die dan zo spoedig mogelijk de nodige herdimensionering zal uitvoeren.
5.7 De klant zal de door UT opgelopen kosten voor het herstel van een Storing of een gebrek of fout in de door UT
geleverde Apparatuur of Diensten vergoeden indien de Storing, het gebrek of de fout het gevolg is van (I) een fout,
opzettelijke handeling, omissie, verzuim, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de klant of van zijn aangestelden of
vertegenwoordigers, of (II) een incompatibiliteit van de Apparatuur van de klant en/of een tekortkoming in of een
verkeerdelijk functioneren van de Apparatuur onder de verantwoordelijkheid van de klant. Daarbij geldt dat door UT
gepresteerde uren worden aangerekend aan minimum 90 EUR/uur (met een minimum van ½ uur) en vervoerskosten
aan minimum 0,40 EUR/km (te rekenen vanaf de maatschappelijke zetel van UT).

6. Opschorting en opzegging van Diensten
6.1 UT heeft het recht om, naar eigen goeddunken en onder voorbehoud van haar rechten, de Overeenkomst te
beëindigen, de levering van een Dienst onmiddellijk op te schorten voor een periode die zij hiervoor nodig acht,
ingeval (I) UT het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen of (II) UT verplicht is een opdracht, bevel of verzoek
van een overheid, een hulpdienst of een andere bevoegde overheidsinstantie uit te voeren of (III) UT
Noodwerkzaamheden dient uit te voeren.
6.2 Indien de opschorting het gevolg is van een nalatigheid, een fout of enige daad van de klant (andere dan
wanbetaling), dan dient de klant aan UT kosten te vergoeden die zijn gemaakt, ingevolge de opschorting en/of
hervatting van de levering van de Dienst. UT heeft eveneens het recht alle andere schade, voortvloeiend uit deze
nalatigheid, fout of enige daad ook, te laten vergoeden door de klant.
6.3 UT kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of hinder die zou kunnen
bestaan in hoofde van de klant, indien deze schade het gevolg is van een opschorting van de Dienst zoals
omschreven in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden

7. Garanties
7.1 UT zal bij de uitvoering van de verplichtingen opgelegd krachtens de Overeenkomst steeds handelen met de
voorzichtigheid en de bekwaamheid die normalerwijze mag worden verwacht van een leverancier van
telecommunicatie-diensten.
7.2 Er bestaan geen andere uitdrukkelijke of van rechtswege uit de wet voortvloeiende of andere stilzwijgende
garanties, toezeggingen of overeenkomsten, dan deze welke uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen.
Stilzwijgende garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Unified Telecom BVBA – Xavier De Cocklaan 70, 9831 Sint-Martens-Latem, Belgium
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8. Aansprakelijkheid
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15. Geheimhouding

8.1 UT verbindt zich ertoe om als een goede huisvader de kwaliteit van de Dienst te behouden overeenkomstig de
kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke diensten worden verstrekt.
8.2 Voor het geval UT zou kunnen aansprakelijk worden gesteld krachtens de Overeenkomst, of krachtens de wet,
wordt, buiten de schadevergoeding voorzien in artikel 5.5 van deze Algemene voorwaarden voor onbeschikbaarheid
van de Dienst, de aansprakelijkheid in voorkomend geval beperkt tot 2.400 € per schadegeval.
8.3 UT zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden door de klant of door zijn rechthebbenden voor onrechtstreekse
schade, waaronder (doch niet beperkt tot) winstderving en verlies van cliënteel, die het gevolg is van een
tekortkoming, een opschorting of een storing in de Dienst of van een vertraging of fout in de transmissie.

15.1 Onder voorbehoud van artikel 15, tweede lid, verbindt iedere Partij er zich toe om:
15.1.1 De Vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
15.1.2 Geen Vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere Partij.
15.2 De bepalingen van artikel 15 eerste lid zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke informatie die:
15.2.1 Behoort tot de algemene kennis, behalve wanneer die het gevolg zou zijn van een schending van deze
Overeenkomst.

8.4 UT zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welkdanige schade die het gevolg is van interferenties van
derden met de informaticasystemen van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de goede werking,
beschermingen beveiliging van zijn informaticasystemen.

15.2.2 Onafhankelijk is of werd ontwikkeld door de Partij, die deze informatie heeft ontvangen van de andere Partij.

9. Inwerkingtreding, duur en einde

16. Overdracht

9.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Dienst voor het eerst in werking wordt gesteld en wordt
afgesloten voor de duur bepaald in de Bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst. De Dienst zal in werking
worden gesteld binnen een redelijke termijn na de ondertekening van de Overeenkomst, waarbij UT uitgaat van een
richttermijn van 8 weken. De kosten verbonden aan de inwerkingtreding, hieronder inbegrepen, de aansluiting en de
programmering, zullen aan de klant gefactureerd worden overeenkomstig het Tarief.
9.2 Behoudens opzegging door één der Partijen door middel van een schrijven verstuurd 3 maanden voor het einde
van de initiële duur, of van de dan lopende periode, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes met een duur die gelijk is aan de initiële duur van de Overeenkomst.
9.3 Indien de klant meer dan 5 oproepnummers heeft bij UT en de Overeenkomst beëindigt vóór het einde van de
initiële duur of de dan lopende periode, moet hij UT een forfaitaire en onverminderbare opzegvergoeding betalen,
gelijk aan (1) het totaal van de nog te vervallen abonnementsgelden en/of de nog te vervallen maandelijkse forfaitaire
bedragen tot het einde van de initiële duur of de dan lopende periode , vermeerderd met (2) 50% van het gemiddelde
bedrag van de gesprekken die de laatste 3 maanden werden gefactureerd (afgesloten facturen op het moment van de
beëindiging), vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden tot aan het einde van de initiële duur of de dan
lopende periode. Indien de klant niet meer dan 5 oproepnummers heeft bij UT (met uitzondering van nummers voor
M2M diensten) en de Overeenkomst beëindigt gedurende de eerste 6 maanden na de inwerkingtreding van de
Overeenkomst, moet hij UT een forfaitaire en onverminderbare opzegvergoeding betalen, gelijk aan het
abonnementsgeld dat nog verschuldigd geweest zou zijn tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de
inwerkingtreding van de Overeenkomst.

15.2.3 Werd bekend gemaakt krachtens een wettelijke bepaling of ingevolge een beslissing van een gerechtelijke
instantie of van een bevoegde overheid.

De klant mag noch de Overeenkomst, noch het voordeel van de Dienst overdragen aan een derde partij zonder de
schriftelijke toestemming van UT.
UT heeft steeds het recht al haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, over te dragen (I) aan
een gelieerde onderneming, (II) ingevolge een verkoop of een overdracht van het geheel van haar activa, of (III)
ingevolge een financiering, fusie of reorganisatie.

17. Geen afstand van recht
Indien een Partij nalaat een krachtens de Overeenkomst verleend recht uit te oefenen of uit te voeren, dan zal dit niet
worden geacht een afstand van dat recht (of enig ander recht) te zijn, noch zal hierdoor de toepassing of de
gedwongen uitvoering van dat recht onmogelijk worden, noch zal dit kunnen beschouwd worden als een verzaking
aan dat recht of enig ander recht.

18. Kennisgeving
Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst dient te worden verstuurd naar het correspondentieadres
zoals opgegeven in de Overeenkomst. Een aangetekend schrijven zal geacht worden te zijn ontvangen door de
geadresseerde Partij hooguit twee (2) werkdagen, na afgifte van het aangetekend schrijven aan de post.

19. Tegenstrijdigheid Bijzondere – Algemene voorwaarden
In geval van tegenstrijdigheden tussen de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene voorwaarden, primeren de
bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden.

20. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken
9.4 In de volgende gevallen heeft een Partij, zonder afbreuk te doen aan andere rechten waarover deze Partij zou
beschikken, evenwel het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen zonder
schadevergoeding voor de andere Partij:
9.4.1 Indien de andere Partij de Overeenkomst schendt en deze schending niet kan hersteld worden.
9.4.2 Indien de andere Partij de Overeenkomst schendt op een wijze dat die schending nog kan
hersteld worden, doch de andere Partij nalaat deze schending te herstellen binnen een termijn van
vijftien (15) dagen nadat deze Partij hiertoe in gebreke werd gesteld.
9.4.3 Indien de andere Partij of een gedeelte van de activiteiten van de andere Partij, het voorwerp
uitmaken van een vrijwillige of gedwongen vereffening, of indien de andere Partij beslist over te gaan
tot ontbinding (behoudens een bonafide ontbinding in geval van fusie of herstructurering waarbij de
solvabiliteit niet wordt aangetast) of indien een bevoegde gerechtelijke instantie een beslissing neemt
in deze zin of indien de andere Partij het voorwerp uitmaakt van een administratieve beslissing in
deze zin, of indien de andere Partij haar activiteiten staakt of dreigt te staken.

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal overeenkomstig dienen te worden geïnterpreteerd.
Zonder afbreuk te doen aan het recht van de klant om eventuele geschillen voor te leggen aan de Ombudsdienst voor
Telecommunicatie (een instantie die volledig onafhankelijk van Unified Telecom optreedt en die de klachten van
klanten onderzoekt met betrekking tot de activiteiten van Unified Telecom; zie http://www.ombudsmantelecom.be),
zijn de rechtbanken te Brussel uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen over ieder mogelijke betwisting aangaande
de Overeenkomst.

9.5 In de volgende gevallen heeft UT het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te
beëindigen zonder schadevergoeding voor de klant:
9.5.1 Indien één of meerdere facturen, die betaalbaar zijn overeenkomstig artikel 4 van deze
Algemene voorwaarden, niet tijdig werden betaald, en dit voor zover de klant niet overgaat tot betaling
binnen een termijn van 7 werkdagen nadat hij hiertoe door UT in gebreke werd gesteld en UT de klant
in de ingebrekestelling heeft gewaarschuwd dat zij de Overeenkomst (en de Dienst) na verloop van
deze termijn zal beëindigen. Gedurende deze termijn van 7 werkdagen mag UT de verlening van de
Dienst opschorten. In geval van opschorting van verlening van de Dienst zal de klant in ieder geval
recht hebben op een beperkte gratis dienstverlening waarbij de klant over de mogelijkheid beschikt
om te worden opgebeld en zelf de nooddiensten te bellen. Deze beperkte dienstverlening neemt in
alle geval een einde bij beëindiging van deze Overeenkomst.
9.5.2 Indien de klant niet de bankgarantie aflevert die door UT wordt gevraagd, overeenkomstig artikel
4.8 en 4.9 van deze Algemene voorwaarden.
9.6 UT heeft het recht om op ieder moment de Overeenkomst te beëindigen indien de vergunningen, toelatingen,
wetten of reglementeringen die haar het recht toekennen om de Dienst te leveren worden ingetrokken, ongeldig
verklaard of gewijzigd. De klant heeft in dit geval niet het recht om enige schadevergoeding of boete te eisen van UT.
9.7 Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, zal er onmiddellijk een einde worden gemaakt aan de levering van
de Dienst zonder hierdoor afbreuk te doen aan de rechten en de verplichtingen die de Partijen op dat moment
hebben. Meer bepaald zal de beëindiging van de Overeenkomst geen afbreuk doen aan de betalingsverplichting van
de klant voor het gebruik van de Dienst vooraleer de Overeenkomst een einde heeft genomen.

10. Verplichtingen van de klant
10.1 De klant zal UT voorzien van alle informatie en faciliteiten die UT redelijkerwijze mag eisen om haar
verbintenissen onder deze Overeenkomst te kunnen naleven.
10.2 De klant zal op eigen kosten, de bestaande Apparatuur van de klant aanpassen overeenkomstig de instructies
van UT in de mate dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn om de Dienst te kunnen ontvangen.
10.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade die aan de Apparatuur, dialer of aan het netwerk wordt veroorzaakt en
die het gevolg is van (I) een handeling of een omissie van de klant of van een schending van de Overeenkomst door
de klant of (II) een storing of slechte werking van de door de klant of zijn vertegenwoordigers werknemers of
leveranciers geleverde Apparatuur of installaties.
10.4 De klant is aansprakelijk voor de vaststelling van, de controle op en verwijdering en afvoer van gevaarlijke
materialen voor de aanvang van de installeringactiviteiten door UT. De klant zal UT vrijwaren van enige
aansprakelijkheid ingevolge het gebruik of de aanwezigheid van gevaarlijke producten op de locaties van de klant.
10.5 UT behoudt zich het recht voor de Apparatuur van de klant af te koppelen indien deze niet goedgekeurd is,
indien deze de dood of lichamelijke of materiële schade zou kunnen veroorzaken, indien deze het netwerk zou
kunnen beschadigen of onbeschikbaar zou maken. UT kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
de gevolgen van een gebrekkige uitvoering van de krachtens artikel 10 en de ganse Overeenkomst op de klant
rustende verplichtingen.
10.6 De klant verbindt er zich toe om na beëindiging van de Dienst, UT toegang te verlenen tot de locaties van de
klant, om die zaken en Apparatuur te verwijderen die eigendom van UT zijn gebleven. Indien er op de locatie van de
klant is gebouwd of wijzigingen hebben plaats gevonden om de levering van de Dienst mogelijk te maken, is UT niet
verplicht de locatie van de klant in de toestand te herstellen waarin deze zich bevond voorafgaand aan de levering
van de Dienst.
10.7 De klant zal UT schriftelijk inlichten over alle regels en voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid
op het werk, over de aanwezigheid van gevaarlijke objecten en stoffen evenals over alle overige redelijke
veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de locatie van de klant. Indien UT ingevolge de naleving van deze
regels haar verbintenissen onder de Overeenkomst niet kan naleven, dan zal UT hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
10.8 De klant verbindt er zich toe de Dienst niet voor onwettelijke of immorele doeleinden te gebruiken. De klant zal
UT vergoeden voor alle aansprakelijkheid die UT oploopt door de schending door de klant van onderhavig artikel.
10.9 Meer in het algemeen zal de klant aansprakelijk zijn voor alle schade die UT lijdt door het niet-nakomen door de
klant van deze Overeenkomst en de afspraken met UT en aanvaardt de klant dat, indien door zijn toedoen of nalaten,
de Dienst niet of laattijdig kan worden geactiveerd, UT gerechtigd is om vanaf de vierde maand na ondertekening van
de Overeenkomst door UT de maandelijkse abonnementskosten in relatie tot de Dienst te factureren ook al werd de
Dienst nog niet geactiveerd door toedoen of nalaten van de klant. De niet-activering van de Dienst kan in geen geval
door de klant worden ingeroepen om betaling van facturen voor de maandelijkse abonnementskosten verstuurd vanaf
de vierde maand na ondertekening van de Overeenkomst door UT alsook andere facturen die reeds voordien werden
verstuurd uit te stellen wanneer de niet-activering werd veroorzaakt door de klant.

11. Nietigheid
Indien een rechterlijke instantie of een andere overheidsinstantie een van de bepalingen in de Overeenkomst
ongeldig, nietig of niet-uitvoerbaar verklaart, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst niettemin wettig,
geldig en uitvoerbaar, onder voorbehoud echter dat elke Partij is toegestaan de Overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de ongeldige, nietige of niet-uitvoerbare bepaling van wezenlijk belang is voor de Overeenkomst.

12. Wijzigingen
Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.4 van deze Overeenkomst, zal iedere wijziging aan de Overeenkomst slechts
kunnen geschieden mits een schriftelijk akkoord tussen Partijen.

13. Geen licentie
UT verleent noch impliciet, noch expliciet, een licentie uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst.

14. Meerdere klanten
De Overeenkomst mag door elke Partij op een afzonderlijk exemplaar ondertekend worden. Indien de Overeenkomst
door meer dan één klant wordt ondertekend, dan zal iedere van deze klanten hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk
kunnen gesteld worden voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
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