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Voor wat betreft de beoordeling van uw recht op 
verzaking/herroe- ping, zie de artikels 4.3 en 4.4 hierna. 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle contractuele relaties tussen U en Mixtus Belgium bvba, 
met maatschappelijke ze- tel gelegen, Quellinstraat 49 te 
2018 Antwerpen en geregistreerd bij de Kruispunt-bank van 
Ondernemingen onder het nr.  0449.071.297 

 

(hierna genoemd “MIXTUS BELGIUM”). Elke Dienst en/of 
promotie kan eveneens   het voorwerp uitmaken van de 
bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op de 
algemene voorwaarden in geval van tegenspraak. Gelieve te 
informeren bij de klantenDienst naar de voorwaarden die 
verband houden met elke Dienst en/of elke promotie van uw 
contract door te bellen naar 03 331 31 00 aan het normale 
gesprekstarief. Niets kan worden gewijzigd of toegevoegd 
aan het contract, zonder de voorafgaandelijke en 
schriftelijke toestemming van  MIXTUS BELGIUM. 

 
1. DEFINITIES 

U vindt hierna een lijst met de definities van bepaalde 
technische termen die worden gebruikt in onderhavige 
algemene voorwaarden: 

1.1 Activering of Activeren: betekent het starten van de 
Diensten die U worden geleverd door MIXTUS BELGIUM. 

1.2 Bijlagen: dit betekent de Technische Bijlage en de 
bijlage met   de  tarieven  gevoegd  bij  onderhavige 
algemene voorwaarden, 

waarvan zij integraal deel uitmaken. 

1.3 Technische Bijlage: dit is de bijlage die de technische 
aspecten verduidelijkt van de Diensten die worden 
geleverd door MIXTUS BELGIUM. 

1.4 Tarievenbijlage: dit is de bijlage die de tarieven vermeldt 
van  de verschillende Diensten geleverd door  MIXTUS 
BELGIUM. 

1.5 MIXTUS BELGIUM-helpdesk: dit is de telefonische 
bijstand beschreven in ar- tikel 9 die U wordt geleverd 
door MIXTUS BELGIUM om alle technische kwes- ties en 
problemen op te lossen die U zou kunnen ondervinden   
bij het installeren of gebruiken van de Diensten. Deze 
helpdesk omvat enerzijds het administratief en 
commercieel departe- ment, en anderzijds het technisch 
departement. De helpdesk is bereikbaar op het nummer 
03 331 31 00. 

1.6 MIXTUS BELGIUM: dit is de rechtspersoon 
geïdentificeerd bovenaan onder- havige algemene 
voorwaarden. 

1.7 Contract: dit is de overeenkomst die wordt afgesloten 
tussen U en MIXTUS BELGIUM. Het Contract omvat de 
abonnementsaanvraag, onder- havige algemene 
voorwaarden en hun Bijlagen en, desgeval- lend, de 
huur- of aankoopovereenkomst van de  Apparatuur. 

1.8 Debiet: dit is het overdrachtsvolume van de gegevens 
die via   uw Internetlijn worden doorgegeven. Het Debiet 
omvat dus de verzending en de ontvangst van de  
gegevens. 

1.9 Apparatuur: dit is de Apparatuur die nodig is om gebruik 
te maken van de Diensten, bestaande uit een Modem, 
met uitzon- dering van uw randApparatuur (bijvoorbeeld 
een telefoon, een televisie, een computer, enz.). Bekijk 
de Technische Bijlage voor een detail van het overzicht. 

1.10 Abonnementsaanvraag: dit is het formulier dat de 
Diensten beschrijft waarvoor U wenst in te tekenen bij 
MIXTUS BELGIUM. 

1.11 Onderhoud: dit zijn de Diensten van MIXTUS BELGIUM 
die instaan voor het Onderhoud of de herstelling van de 
Diensten teneinde de goe- de werking ervan te 
garanderen. Dit kan Diensten omvatten die betrekking 
hebben op het depanneren, herstellen, regelen, re- 
viseren, controleren en nazien van de verschillende 
Apparatuur, lijnen en netwerken. 

1.12 Modem: elektronisch toestel dat de mogelijkheid biedt 
om een verbinding te maken met het net van een 
aanbieder van 
Internettoegang via een analoge  telefoonlijn. 

1.13 Buurtpunt: dit is het verdeelpunt dat U hebt 
geselecteerd om de Apparatuur te ontvangen of terug te 
brengen. 

1.14 Overdraagbaarheid: dit is de mogelijkheid om een 
telefoonnum- mer te behouden indien U verandert van 
telefoonoperator. 

1.15 Dienst(en): dit zijn één of meerdere Diensten, zoals 
beschreven in artikel 3 van onderhavige algemene 
voorwaarden, waarvan de details gespecificeerd worden 
in de abonnementsaanvraag en in de Bijlagen. 

1.16 Opschorting of Opschorten: dit is het buiten werking 

Indien de overeenkomst tussen u en MIXTUS BELGIUM 
bvba is gesloten buiten de verkoopruimten van MIXTUS 
BELGIUM bvba in de zin van het WER (Wetboek van 
Economisch Recht onder de titel “Buiten verkoopruimtes 
ge- sloten overeenkomsten”), zijnde via o.a. een 
commerciële agent van MIXTUS BELGIUM bvba, via het 
callcenter (03-3313100) of via de website 
(www.mixtus.be), dan gelden de artikelen VI.67 tem 73 
van het WER. Onverminderd de gevallen waarin de 
consument zich niet kan be- roepen op het 
herroepingsrecht (art. VI.73 WER), zo onder andere van 
zodra de dienstverlening is gestart met het akkoord van 
de consument voor het einde van de herroepingstermijn of 
indien het softwarepakket werd ontzegeld door de 
consument, beschikt de consument over een termijn van 
14 dagen om de buiten de verkoopruimten gesloten 
overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. 
Modelformulier herroepingsrecht: 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Informatie_onder- 
neming_herroepingsrecht_verkoop_op_afstand_tcm325- 
246131.pdf 
Indien de overeenkomst tussen u en MIXTUS BELGIUM bvba wordt 
afgesloten buiten de onderneming van MIXTUS BELGIUM bvba in de zin 
van de Wet inzake de marktpraktijken en de bescherming van de 
consument (art. 86 WMPC) dan geldt het volgende: Binnen zeven 
werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de 
ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om 
zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij  de 
verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte 
brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is 
nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende 
dat de kennisgeving ver- stuurd wordt vóór het verstrijken van deze 
termijn. 
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stellen van alle vormen van toegang, met uitzondering 
van de toegang tot binnenkomende telefonische  
toegang. 

1.17 U: de natuurlijke persoon die via het Contract 
gebonden is aan MIXTUS BELGIUM en die een 
consument is in de zin van artikel 2, 3° van de Wet op 
de Marktpraktijken en de bescherming van de consu- 
ment. 
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2. TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE DIENSTEN 

Om te kunnen genieten van de Diensten, dient U aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden 
worden hieronder uit- gelegd. Voor elke vraag betreffende 
dit onderwerp dient U de Mixtus-helpdesk te contacteren. 

 
2.1 Voorwaarden met betrekking tot uw randapparatuur 

In functie van de vereiste Diensten, zal uw Apparatuur 
(compu- ter, telefoon) dienen te voldoen aan bepaalde 
technische kenmer- ken beschreven in de Technische 
Bijlage. 

 
2.2 Locatievoorwaarden 

Om te kunnen genieten van de Diensten dient uw 
aansluitings- punt voor de Dienst zich te bevinden in de zone 
die wordt gedekt door de Dienst. Deze dekkingszone 
varieert in functie van de Diensten waarvoor U een 
aansluiting wenst. U kunt de beschikbaarheid van   de 
Diensten op uw adres nagaan op de website www.mixtus.be 
of U kunt bellen naar de helpdesk. 

 
2.3 Voorwaarden betreffende 

de technische 
aansluitingsmogelijkheid 

Om te kunnen genieten van bepaalde Diensten, dient U 
toegang te hebben tot een telefooncontact dat in verbinding 
staat met de ver- deler van uw woning of gebouw. Het dient 
te worden toegelicht dat vanaf de splitter (NTP) tot de 
telefoonaansluiting het telefoonnetwerk uw eigendom is en 
onder uw verantwoordelijkheid valt (zie punt 6   van de 
huidige algemene voorwaarden). Indien er werken nodig zijn 
om uw contact aan te sluiten op de verdeler, is het mogelijk 
dat er U een bijkomend forfait wordt geboden om te 
genieten van de aan- sluiting. De aansluiting van uw contact 
kan worden geweigerd door  de installateur indien de 
omvang van de werken te omvangrijk wordt geacht. In dit 
geval dient U de ontvangen Apparatuur terug te geven. Er 
zullen U geen kosten worden gefactureerd. 

 
3. DIENSTEN GELEVERD DOOR MIXTUS BELGIUM 

MIXTUS BELGIUM biedt U in hoofdzaak de volgende 
Diensten, die hierna meer in detail worden beschreven en 
die worden verduidelijkt in uw In- schrijvingsformulier, en 
die desgevallend afzonderlijk onbeschikbaar kunnen zijn: 

- de Dienst om toegang te hebben tot  Internet-vdsl 

- de vaste telefoniedienst 

- mobiele  telefoniediensten 
 

3.1 De Dienst om toegang te hebben tot Internet 

3.1.1 Algemene beschrijving: 

De Dienst om toegang te hebben tot Internet biedt U de 
mogelijkheid om onbeperkt toegang te hebben tot Internet 
via het telefoonnetwerk door gebruik te maken van de adsl- 
en/of  vdsl-technologie. 

MIXTUS BELGIUM stelt U een geheel van gratis 
veiligheidsopties voor. Voor meer informatie in het bijzonder 
betreffende het maximaal Debiet en de downloadsnelheid, 
gelieve de Technische Bijlage te raadplegen.   Het 
maximaal Debiet en de downloadsnelheid kunnen in het 

bijzonder variëren in functie van het aansluitingstype tussen 
de Modem en   de 
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computer en het aantal afnemende gebruikers. 
 
 
3.1.2 Voorwaarden en voorafgaande vermeldingen: 

 
- Het gebruik van de toegangsDienst tot Internet 

dient van strikt private en persoonlijke aard te zijn. Elk 

gebruik voor commer- ciële of professionele doeleinden 

of ten gunste van personen bui- ten de familiekring is  

verboden. 

- Dit gebruik moet geoorloofd zijn, normaal, dient 

overeen te stemmen met het gedrag van een goede 

huisvader en dient te stro- ken met de gebruiksregels 

beschreven in artikel 3.1.3 hierna. 

- De kwaliteit van de Dienst om toegang te hebben 

tot Inter- net hangt af van verschillende variabelen, zoals 

bijvoorbeeld de lijnen en materialen die worden gebruikt 

door de lokale beheer- ders en de lijnen en materialen 

gebruikt door de beheerders van  de geraadpleegde 

websites, waarover MIXTUS BELGIUM geen controle 

heeft en die kunnen leiden tot het verlies van informatie 

of verbindingen, overdrachtsproblemen of problemen met 

betrekking tot het raad- plegen van gegevens, fouten, 

enz. MIXTUS BELGIUM garandeert echter een mi- nimaal 

beschikbaarheidspercentage beschreven in de Technische 

Bijlage. 

- De software die ter beschikking wordt gesteld door 

MIXTUS BELGIUM is de eigendom van derden die aan 

MIXTUS BELGIUM een gebruiksrecht hebben verleend of 

van MIXTUS BELGIUM. Die laatsten zijn houders van de 

intellectue-  le eigendomsrechten (in het bijzonder het 

auteursrecht) die hierop betrekking hebben, en dit zelfs 

in geval van verkoop van de Appa- ratuur. U beschikt 

enkel over een gebruikslicentie voor de software. Het is 

dus verboden om deze software te kopiëren –behoudens 

om de software te behouden–, om die te wijzigen, door 

te verkopen, te verhuren of anders te gebruiken dan 

uitdrukkelijk werd overeenge- komen met MIXTUS 

BELGIUM. Door gebruik te maken van deze software 

geeft   U kennis van het feit dat U de specifieke 

licentievoorwaarden die hierop betrekking hebben, hebt  

aanvaard. 

- Het is niet uitgesloten dat gegevens die circuleren 

via In- ternet worden omgeleid door kwaadwillige mensen 

of dat niet gemachtigde derden toegang hebben tot uw 

computer. MIXTUS BELGIUM is geenszins verantwoordelijk 

voor dergelijke   handelingen. 
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Er wordt U daarom aangeraden om het veiligheidsniveau 
na te gaan van de geraadpleegde websites alvorens over 
te gaan tot  een of andere overdracht van gegevens en om 
geen paswoorden mee te delen aan derden en ook geen 
vertrouwelijke of persoonlij- ke gegevens. Over het 
algemeen raadt MIXTUS BELGIUM U aan om elke maat- 
regel te nemen die nuttig en nodig is om de strijd aan te 
binden tegen  cybercriminaliteit  en computervirussen. 

- Het gebruik van bepaalde inhoud en gegevens op Internet 
kan worden gereglementeerd. Bepaalde inhoud en 
gegevens kunnen  in het bijzonder worden beschermd 
door een intellectueel eigen- domsrecht als het 
auteursrecht. Bij het gebruiken van deze Dien- sten blijft U 
verantwoordelijk voor de bescherming van uw eigen 
gegevens en inhoud en voor het naleven van de 
reglementeringen die van toepassing zijn op de gegevens 
en de intellectuele eigen- domsrechten op de inhoud van 
derden, in het bijzonder en zonder dat dit hiertoe beperkt 
zou blijven, de bescherming door het au- teursrecht. 

- MIXTUS BELGIUM heeft geen enkele controle over de 
informatie toegankelijk via Internet. Deze informatie is de 
verantwoordelijkheid van de web- sites en de andere 
Diensten die die informatie  leveren. 

- In geval van een verboden gebruik van de toegangsDienst 
tot Inter- net en in het bijzonder indien de gebruiksregels 
beschreven in punt 
3.1.3 hierna niet worden nageleefd, behoudt MIXTUS 
BELGIUM zich  het  recht voor om het Contract op elk 
ogenblik te ontbinden overeenkomstig de voorwaarden 
voorzien in artikel 13.3 van onderhavige algeme- ne 
voorwaarden. 

- In elk geval bent U alleen verantwoordelijk voor het 
gebruik dat U maakt van de Dienst om toegang te 
verkrijgen tot Internet. 

- U blijft alleen verantwoordelijk ten aanzien van MIXTUS 
BELGIUM en ten aanzien van derden, voor de inhoud die U 
hebt gepubliceerd op Internet (inclusief en in het bijzonder 
voor software, hyperlinks, bestanden geïnfecteerd met een 
virus of beschadigde bestanden) en voor de eventuele 
schadelijke gevolgen van deze publicatie. 

- MIXTUS BELGIUM behoudt zich het recht voor om alle 
technische middelen te gebruiken die het passend acht om 
‘spamming’, ‘phishing’, ‘bulk e-mails’ en de verspreiding 
van ‘malwares’ te voorkomen en te ver- hinderen, in alle 
gevallen waarbij deze praktijken de goede wer- king van 
de Dienst, de toegankelijkheid, het gebruik of de presta- 
ties in het gedrang zouden brengen. 

3.1.3 Gebruiksregels: 

3.1.3.1 U verbindt zich ertoe om de InternettoegangsDienst 
niet recht- streeks of onrechtstreeks te gebruiken om 
anderen schade te berokkenen, in het bijzonder: 

- om geen computers te kraken, om het systeem van 
MIXTUS BELGIUM of eender welk ander systeem niet 
te ‘cracken’ of te ‘hacken’; 

- om zich geen onwettige toegang te verschaffen tot 
de ge- gevens van verbonden netwerken en om de 
gegevens niet te wijzigen of te vernietigen; 

- om de goede werking van de Dienst niet te 

verstoren, de toegankelijkheid ervan, het gebruik of 
de prestaties door omvangrijk trafic te genereren  
(‘flooding’); 

- om geen kwaadaardige software te verspreiden 
(‘malwa- res’) met de bedoeling om de integriteit 
van de computer- 
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systemen en/of de gegevens te schaden die ze 
bevatten of om op bedrieglijke wijze toegang te 
hebben tot vertrouwe- lijke gegevens; 

- om in een blog of op een discussieforum geen 
berichten te plaatsen die geen enkel verband 
hebben met het onder- werp dat door de blog of 
het desbetreffende forum wordt behandeld, en dit 
enkel en alleen om de blogger of de ver- 
antwoordelijke van het forum en/of hun bezoekers 
lastig te vallen; 

- om geen enkele inhoud te publiceren of te posten 
waarvan men niet kan garanderen dat deze 
virusvrij  is. 

3.1.3.2 U verbindt er zich toe om de Internettoegangsdienst 
niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, in 
het bijzonder door: 

- niets te publiceren dat strijdig is met de goede 
zeden, de openbare orde en de vigerende 
wetgeving, of iets dat kan worden beschouwd als 
een aanzet om misdaden of delic- ten te begaan; 

- geen inhoud te publiceren die de intellectuele 
rechten van derden kunnen schaden; 

- niets te publiceren dat de persoonlijke levenssfeer 
of het imago van derden kan schaden; 

- om geen inhoud te publiceren die vernederend is, 
beledi- gend, bedreigend, onterend of lasterlijk ten 
aanzien van eender wie; 

- om geen inhoud te publiceren van racistische, 
xenofobe of revisionistische aard of inhoud die 
aanzet tot discriminatie, haat, geweld ten aanzien 
van iemand omwille van zijn et- nische herkomst, 
zijn godsdienst, zijn seksuele geaardheid, zijn 
huidskleur, zijn afkomst of zijn  nationaliteit; 

- om geen kinderpornografisch materiaal te  
publiceren  en om geen reclame te maken voor 
aanbiedingen van seksue- le aard. 

 
3.2 Vaste telefoniediensten 

3.2.1 Algemene beschrijving: 

De vaste telefoniedienst die U wordt geleverd door MIXTUS 
BELGIUM  omvat: 

- de toekenning van een nieuw telefoonnummer indien U 
niet kunt genieten van de Overdraagbaarheid van een 
reeds bestaand tele- foonnummer; 

- de verzending en de ontvangst van nationale en 
internationale op- roepen naar vaste of mobiele  
nummers; 

- enkele bijkomende Diensten die worden gedetailleerd in 
de Tech- nische Bijlage zoals bijvoorbeeld 
spraakberichten, een dubbele oproepfunctie, geheim 
nummer, enz… 

Indien U voor de forfaitaire optie koos om onbeperkt te 
bellen naar vas- te nationale nummers of indien deze optie 
is inbegrepen in de Dienst waarvoor U hebt ingetekend, dan 
kunt U gratis onbeperkt nationaal bellen naar vaste lijnen, 
met uitzondering van alle speciale nummers of nummers 
waarvoor U een toeslag dient te betalen en die U zullen 
worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die U 

vindt op www. Mixtus Belgium.be. Deze Dienst mag niet 
worden gebruikt voor afgeleide of  frau- 
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duleuze doeleinden, zoals in het bijzonder als ‘babyfoon’,  call 
center  of voor een gebruik dat abnormaal zou afwijken van 
het gemiddeld gedrag van een gebruiker van deze Dienst. 

Hetzelfde geldt in de hypothese van oneerlijk gebruik of, 
meer alge- meen, van niet-conform gebruik aan wat men 
van een abonnee die een contract voor vaste telefonie 
aangaat mag verwachten. Bij wijze van voorbeeld zal uw 
gebruik als frauduleus worden beschouwd in- geval 

u gewoonlijk meer dan 6 uur per dag en/of 30 uren per 
week  belt 

u gewoonlijk meer dan 3 uur ononderbroken belt of meer 
dan 3 uren opeenvolgende gesprekken  heeft 

Desgevallend behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor 
om U via een schrijven en/of via de telefoon en/of e-mail in 
te lichten over het feit dat uw gebruik atypisch is en dat uw 
telefoongebruik niet geschikt is voor     de Dienst MIXTUS 
BELGIUM. Indien uw verbruik na deze waarschuwing sterk 
blijft afwijken van het gemiddeld gebruik van de 
consumenten van deze Dienst, dan behoudt MIXTUS 
BELGIUM zich het recht voor om de toegang tot deze Dienst 
op te schorten. De internationale oproepen zullen U worden 
gefactureerd overeenkomstig de tarieven die U terugvindt op 
www. Mixtus Belgium.be. 

U kunt kosteloos de volgende zaken vragen: 

- facturen van de oproepen; 

- uw inschrijving in het telefoonboek van uw  woonplaats. 

Indien U uw bestaand telefoonnummer wenst te behouden, 
dan zal MIXTUS BELGIUM dit in orde brengen bij uw vorige 
operator. In dit kader machtigt U MIXTUS BELGIUM om bij 
uw vorige operator te vragen om uw oud lopend Contract 
met Overdraagbaarheid van het nummer te ontbinden. Om 
dat mo- gelijk te maken dient U een specifiek document mbt 
de overdraag- baarheid in te vullen. 

Indien het technisch onmogelijk zou blijken behoudt MIXTUS 
BELGIUM zich het recht voor om de Overdraagbaarheid van 
het nummer te weigeren. 

U erkent uitdrukkelijk dat de overdracht van uw 
telefoonnummer naar MIXTUS BELGIUM U niet vrijstelt van 
de verbintenis om uw Contract met uw vo-    rige operator 
na te leven. MIXTUS BELGIUM zal de wettelijke bepalingen 
inzake     de Overdraagbaarheid van de telefoonnummers 
naleven en zal al-  les doen wat in zijn mogelijkheden ligt 
om de gevraagde overdracht te realiseren. MIXTUS BELGIUM 
zal echter niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden 
indien de overdracht niet gebeurde ingevolge een reden 
waaraan MIXTUS BELGIUM niets kan doen (bijvoorbeeld 
indien de vraag met be- trekking tot de overdracht vals 
blijkt, onjuist, onleesbaar, indien de overdracht om een of 
andere reden wordt verhinderd door de vorige operator, 
enz.). MIXTUS BELGIUM kan niet als verantwoordelijk 
worden beschouwd voor eventuele verbrekingsvergoedingen 
die gerelateerd zijn aan uw contractuele verbintenissen bij 
uw vorige operator die het nummer overdraagt. 

Het dient te worden toegelicht dat het geheel van de vaste 
telefoon- tarieven die zijn aangeduid op www.mixtus.be naar 
eigen goeddunken van MIXTUS BELGIUM zullen kunnen 

worden herzien en aangepast in functie van de 
marktomstandigheden. 
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3.2.2 Voorwaarden en voorafgaande mededelingen: 

- Het gebruik van de telefoniedienst is van strikt private en 
persoon- lijke aard. Elk gebruik met het oog op 
commerciële of professionele doeleinden of ten gunste 
van personen buiten de familiekring zal verboden zijn. 

- Dit gebruik moet geoorloofd zijn, normaal en moet 
overeenstem- men met het gedrag van een goede  
huisvader. 

- De kwaliteit van de telefoondienst hangt af van 
verschillende vari- abelen, zoals bijvoorbeeld de lijnen en 
de materialen die werden gebruikt door de lokale 
beheerders, en die niet onder de controle vallen van 
MIXTUS BELGIUM en die kunnen leiden tot verlies van 
verbinding. MIXTUS BELGIUM garandeert echter een 
minimaal beschikbaarheidspercentage be- schreven in de 
Technische Bijlage. 

- In geval van een verboden gebruik van de telefonie- 
dienst behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor om 
het Contract te ontbinden overeenkom- stig de 
voorwaarden voorzien in artikel 13 van onderhavige 
alge- mene voorwaarden. Niettegenstaande deze 
ontbinding behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor 
om in het geval dat uw verbintenissen niet worden 
nageleefd, de telefonische dienstverlening te beperken 
tot een minimale dienstverlening. U zult zodoende 
oproepen mogen ontvangen, op voorwaarde dat ze niet 
betalend  zijn. 

- Noodnummer: de toegang tot het noodnummer (100 - 
101 - enz.) is niet beschikbaar op het ogenblik dat deze 
algemene voorwaarden worden opgesteld. Gelieve de 
website te raadplegen om de be- schikbaarheid van deze 
Dienst na te  gaan. 

- In geval van vijandige en storende oproepen is het 
mogelijk om  MIXTUS BELGIUM daarvan op de hoogte te 
brengen, dat dan de passend ge- achte maatregelen zal 
nemen. Indien er vijandige en storende oproepen blijven 
komen, dan kunt U eveneens de OmbudsDienst voor 
Telecommunicatie daarvan op de hoogte  brengen. 

U vindt meer informatie over deze Dienst in artikel 20 
van onderha- vige algemene voorwaarden. 

- In elk geval bent U verantwoordelijk voor het gebruik dat 
U maakt van de telefoniedienst. 

Om het insolvabiliteitsrisico van de klant te vermijden 
behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor om het 
betalend verkeer op te schorten (ver- stuurde sms’en of 
betalende sms’en, uitgaande oproepen of beta- lende 
oproepen, data) of om een tussentijdse betaling te 
vragen, indien het verbruik als excessief beoordeeld 
wordt. In geval van blokkering van opschorting van het 
betalend trafic, kunt U contact opnemen met MIXTUS 
BELGIUM tegen het normale beltarief op het nummer dat 
daarvoor is voorzien (03 331 31 00) of via e-mail: 
info@mixtus.be om meer informatie te bekomen 

- Elke minuut (gratis minuten en bundelminuten, alsook de 
minuten die niet in het tariefplan opgenomen zijn) wordt 
per seconde aan- gerekend na de eerste minuut. Dit wil 

zeggen dat de eerste minuut volledig wordt gefactureerd, 
ook al duurde uw oproep slechts en- kele seconden. 
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3.3 Mobiele telefoniedienst 

3.3.1 Algemene beschrijving: 

De mobiele telefoniedienst die U wordt geleverd door 
MIXTUS BELGIUM  omvat: 

- de toekenning van een nieuw telefoonnummer indien U 
niet geniet van de Overdraagbaarheid van een reeds 
bestaand telefoonnum- mer; 

- de verzending en de ontvangst van nationale en 
internationale op- roepen naar vaste of mobiele  
nummers; 

- enkele aanvullende Diensten die worden gedetailleerd in 
de Techni- sche Bijlage zoals bijvoorbeeld voicemail, een 
dubbele oproep-func- tie, geheim nummer, enz.… Deze 
Dienst mag niet worden gebruikt voor afgeleide of 
frauduleuze doeleinden zoals in het bijzonder als 
‘babyfoon’, call center of een gebruik dat abnormaal zou 
afwijken van het gemiddeld gedrag van een gebruiker van 
deze Dienst. Het dient te worden toegelicht dat het geheel 
van de vaste telefoontarie- ven die zijn aangeduid op 
www.mixtus.be naar eigen goeddunken van MIXTUS 
BELGIUM zullen kunnen worden herzien een aangepast in 
functie van de marktomstandigheden. 

Hetzelfde geldt in de hypothese van oneerlijk gebruik of, 
meer alge- meen, van niet-conform gebruik aan wat men 
van een abonnee die een contract voor vaste telefonie 
aangaat mag verwachten. Bij wijze van voorbeeld zal uw 
gebruik als frauduleus worden beschouwd in- geval 

- u gewoonlijk meer dan 6 uur per dag en/of 30 uren per 
week  belt 

- u gewoonlijk meer dan 3 uur ononderbroken belt of meer 
dan 3 uren opeenvolgende gesprekken  heeft 

- u meer dan 300 sms per dag verstuurt en/of meer dan 
9000 sms per maand 

- u meer dan 30 MMS per dag verstuurt en/of meer dan 300 
MMS per maand 

- u meer dan 2 GB  data per maand verbruikt 

Desgevallend behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor 
U via een schrijven en/ of telefonisch en/of via e-mail in te 
lichten over het feit dat uw ge- bruik afwijkend is en dat uw 
telefoongebruik ongepast is voor de MIXTUS BELGIUM-
Diensten. Indien uw gebruik na deze waarschuwing 
abnormaal blijft afwijken van het gebruiksgemiddelde van de 
consumenten van deze Dienst, dan behoudt MIXTUS 
BELGIUM zich het recht voor om de toegang tot deze Dienst 
op te schorten. Het dient te worden toegelicht dat het ge- 
heel van de vaste telefoontarieven die zijn aangeduid op 
www.mixtus.be naar eigen goeddunken van MIXTUS 
BELGIUM zullen kunnen worden herzien een aangepast in 
functie van de marktomstandigheden. Internationale 
oproepen, oproepen naar speciale nummers of betalende 
nummers zullen U afzonderlijk worden gefactureerd 
overeenkomstig de Tarie- ven aangeduid op www.mixtus.be. 
Het is voor U mogelijk om kosteloos de gedetailleerde 
facturen van uw oproepen op te vragen. Indien U uw 
bestaand telefoonnummer wenst te behouden, dan zal 
MIXTUS BELGIUM dit voor U regelen bij uw vorige operator. 
In dit kader machtigt U MIXTUS BELGIUM om bij uw vorige 
operator de ontbinding te vragen van uw oud lopend 

Contract met Overdraagbaarheid van het nummer. Indien dit 
tech- nisch onmogelijk zou blijken, behoudt MIXTUS BELGIUM 
zich het recht voor om de Overdraagbaarheid van het nummer 
te  weigeren. 

U erkent uitdrukkelijk dat de overdracht van uw 
telefoonnummer naar 
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MIXTUS BELGIUM U niet vrijstelt van de verbintenis om uw 
Contract na te leven    met uw vorige operator. MIXTUS 
BELGIUM zal de wettelijke bepalingen naleven betreffende 
de Overdraagbaarheid van de telefoonnummers en zal alles 
in het werk stellen om de overdracht te realiseren die U 
hebt gevraagd. MIXTUS BELGIUM zal echter niet 
verantwoordelijk kunnen worden ge- houden indien de 
overdracht niet gebeurde voor een reden die buiten de wil 
valt van MIXTUS BELGIUM. (bijvoorbeeld, indien de vraag 
tot overdracht vals blijkt, onjuist, onleesbaar, indien de 
aanvraag op eender welke ma- nier wordt gehinderd door 
de vorige operator, enz.). MIXTUS BELGIUM kan niet als 
verantwoordelijk worden beschouwd voor eventuele 
verbrekingsver- goedingen die gerelateerd zijn aan uw 
contractuele verbintenissen    bij uw vorige operator die het 
nummer  overdraagt. 

3.3.2 Voorwaarden en voorafgaande mededeling: 

- Het gebruik van de telefoniedienst is van strikt private en 
persoon- lijke aard. Elk gebruik voor commerciële of 
professionele doelein- den of ten gunste van mensen 
buiten de familiekring zal worden verboden. 

- Dit gebruik moet geoorloofd zijn, normaal en het dient 
overeen te stemmen met het gedrag van een goede  
huisvader. 

- Het beltegoed, de SMS en het datavolume dat in de 
verschillende abonnementen inbegrepen zijn kunnen niet 
overgedragen worden van de ene maand op de andere. 

- Zowel de oproepen, SMS, MMS en datagebruik naar het 
buiten- land alsook het gebruik van betalende mummers 
(premiumdien- sten) zullen bijkomend worden 
gefaktureerd en zijn de volledige verantwoordelijkheid 
van de  abonnee. 

- De kwaliteit van de telefoniediensten hangt af van 
verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld de lijnen en 
het materiaal die wer- den gebruikt door de lokale 
beheerders, die niet onder de controle vallen van MIXTUS 
BELGIUM en die kunnen leiden tot minder verbinding. 
MIXTUS BELGIUM garandeert echter een minimaal 
beschikbaarheidspercentage zo- als beschreven in de 
Technische  Bijlage. 

- In geval van een verboden gebruik van de 
telefoniedienst, behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht 
voor om het Contract te ontbinden overeenkom- stig de 
voorwaarden voorzien in artikel 13 van onderhavige 
alge- mene voorwaarden. Niettegenstaande deze 
ontbinding behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor 
om in het geval uw verbintenissen niet zou- den zijn 
nageleefd, de telefoniedienst te beperken tot een 
minima- le Dienstverlening. U zult daarom gemachtigd 
zijn om noodoproe- pen uit te voeren en om oproepen te 
ontvangen op voorwaarde   dat deze niet betalend zijn. 

- Noodnummer: de toegang tot het noodnummer is  
beschikbaar voor de Dienst mobiele telefonie. Alle 
nummers van het type 100 - 101 - 112 - enz. werken en 
kunnen dus worden  gevormd. 

- In geval van vijandige en storende oproepen kunt U 
MIXTUS BELGIUM daarvan op de hoogte brengen, die 
dan de passend geachte maatregelen zal nemen. 

- Elke minuut (gratis minuten en bundelminuten, alsook de 
minuten die niet in het tariefplan opgenomen zijn) wordt 

per seconde aan- gerekend na de eerste minuut. Dit wil 
zeggen dat de eerste minuut volledig wordt gefactureerd, 
ook al duurde je oproep slechts enke- le seconden. 



	

                                                         Algemene voorwaarden Mixtus Belgium BVBA 

  

 

4 INTEKENEN OP HET CONTRACT 

4.1 Voor elke vraag om in te tekenen dient U een 
abonnementsaan- vraag te sturen naar MIXTUS 
BELGIUM, via een commerciële agent van MIXTUS 
BELGIUM, via het callcenter (03 331 31 00) of via de 
website  www.mixtus.be. 

4.2 Indien MIXTUS BELGIUM gevolg geeft aan uw 
abonnementsaanvraag,  dan zult U zo spoedig mogelijk 
een schrijven of een e-mail ontvan- gen ter bevestiging 
van uw verzoek. Het Contract tussen U en MIXTUS 
BELGIUM wordt geacht te zijn afgesloten vanaf de datum 
waarop de bevestiging van uw abonnementsaanvraag 
door MIXTUS BELGIUM werd ver- zonden. U ontvangt 
eveneens via een schrijven en/of via e-mail en/of via 
sms de bevestiging dat uw Modem werd geleverd in  het 
Buurtpunt waar U het kunt afhalen. Wanneer U de 
Modem overhandigd krijgt, zal U worden gevraagd om te 
tekenen voor ontvangst. Uw identiteitskaart kan worden 
gevraagd om uw ge- gevens te controleren. 

4.5 MIXTUS BELGIUM kan in het bijzonder uw aanvraag voor 
een abonnement weigeren indien: 

- U niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden 
beschreven in artikel 2 van onderhavige algemene 
voorwaarden; 

- het omwille van technische redenen voor MIXTUS 
BELGIUM onmogelijk is  om Diensten te leveren. 

 
5 APPARATUUR 

5.1 Volgens de gekozen Diensten bestaat de Apparatuur uit 
een BIL- LI-Modem, verplicht ingeval van 
onderschrijving van vaste telefo- nie, alsook uit 
toebehoren nodig voor hun gebruik. Meer details over 
de Apparatuur zijn beschikbaar in de Technische  
Bijlage. 

5.2 Wanneer deze mogelijkheid U wordt aangeboden kunt U 
de Ap- paratuur geleverd door MIXTUS BELGIUM huren 
of  kopen. 

5.3 Indien de Apparatuur wordt gehuurd: 

- de Apparatuur zal aan U worden verhuurd aan de prijs 
die werd bepaald in de Tarievenbijlage, die U zal 
worden gefactu- reerd bovenop de prijzen voor de  
Diensten; 

- de Apparatuur die wordt verhuurd blijft de volle 
eigendom van MIXTUS BELGIUM en bijgevolg kunt U 
deze niet overdragen, verhuren, in pand geven, op 
een of andere manier ter beschikking stellen van een 
derde of bezwaren met eender welk recht; 

- U dient zich te verzetten tegen elke inbeslagneming, U 
dient onmiddellijk MIXTUS BELGIUM in te lichten over 
elke aanspraak die zou worden gedaan door een derde 
op de verhuurde Apparatuur en U dient deze laatste te 
informeren over de rechten van MIXTUS BELGIUM op 
de verhuurde Apparatuur; 

- U bent verplicht om te zorgen voor de Apparatuur als 
een goe- de huisvader; 

- in geval van een defect aan de gehuurde Apparatuur 
kan BIL- LI ervoor kiezen om de Apparatuur ofwel te 
herstellen op zijn kosten, of om de Apparatuur 

kosteloos te vervangen. Indien   de defecten echter 
worden veroorzaakt door een handeling van 
uwentwege, dan zal het hierboven beoogde herstel of     
de hierboven beoogde vervanging  U  worden  
gefactureerd  op basis van het vigerende tarief, 
beschreven in de Tarieven- bijlage zoals 
geactualiseerd. In geval van vervanging van de 
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Apparatuur zal deze worden gestuurd naar het 
Buurtpunt van uw keuze en zal die Apparatuur 
worden meegegeven ter ver- vanging van de defecte 
Apparatuur. De defecte Apparatuur moet worden 
terugbezorgd in de originele doos; 

- de Apparatuur die U ter beschikking wordt gesteld zal 
enkel kunnen dienen in het kader van de Diensten 
geleverd door MIXTUS BELGIUM; 

- op het einde van het Contract, welke de reden ook 
moge zijn, bent U verplicht om de gehuurde 
Apparatuur terug te bezor- gen. U zult beschikken 
over een termijn van vijftien (15) dagen om dit te 
doen. Gebeurt dit niet, dan zal MIXTUS BELGIUM U 
kunnen vragen om de vervangingswaarde te 
vergoeden overeenkomstig de Tarievenbijlage. 

 
5.4 Indien U opteert voor de aankoop van de Apparatuur: 

- deze zal worden verkocht aan de prijs bepaald in de 
Tarievenbij- lage, en die aankoopprijs zal U worden 
gefactureerd bovenop de prijzen van de Diensten; 

- U zult beschikken over een wettelijke waarborg van twee 
jaar op  de Apparatuur indien deze niet conform blijkt op 
het ogenblik van de levering van de Apparatuur en indien 
deze niet conform zou blijken binnen een termijn van 
twee jaar vanaf dat ogenblik, over- eenkomstig artikel 
1649quater van het Burgerlijk Wetboek. Na deze periode 
van twee jaar zal de herstelling of de vervanging van de 
Apparatuur U worden gefactureerd op basis van het 
vigerende ta- rief, beschreven in de Tarievenbijlage zoals 
geactualiseerd. In ge- val van vervanging van de 
Apparatuur zal deze worden gestuurd naar het Buurtpunt 
van uw keuze en zal deze U worden bezorgd in ruil voor 
de defecte Apparatuur. De defecte Apparatuur moet wor- 
den terugbezorgd in de originele verpakking. 

 
6 INSTALLATIE EN AANSLUITING 

6.1 Indien U betaalt voor het Installatie en Activatie, 
opgenomen in  de Tarievenbijlage dient U een beroep 
te doen op een technicus van MIXTUS BELGIUM om 
over te gaan tot de installatie van uw Apparatuur   en 
tot het Activeren van onze Diensten. De technicus van 
MIXTUS BELGIUM zal contact met U opnemen om een 
afspraak te  maken. 

6.2 Het is mogelijk dat er een aansluiting nodig is van uw 
woning    op het telefoonnetwerk. Onder aansluiting 
dient U te verstaan,  de aansluiting van de woning op 
het telefoonnetwerk buiten, en binnen in de woning: 

- het plaatsen van een kabel met een maximale lengte 
van 20 (twintig) meter vanaf het ingangspunt van uw  
woning; 

- het leveren en plaatsen van een dubbele  
contactdoos; 

- de aansluiting en de Activering van de Apparatuur en 
de Dien- sten geleverd door MIXTUS BELGIUM. 

6.3 De prestaties beschreven in de vorige alinea zullen 
worden uit- gevoerd door MIXTUS BELGIUM op 
voorwaarde dat de prijzen vermeld in de 
Tarievenbijlage werden betaald. Alle andere prestaties 
dan deze beschreven in de vorige alinea zullen U 

worden gefactureerd op basis van de vigerende tarieven, 
beschreven in de Tarievenbijla- ge zoals geactualiseerd. 
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6.4 Indien een aansluiting van uw woning op het 
telefoonnetwerk nodig blijkt, dan zal de MIXTUS 
BELGIUM-technicus met U een nieuwe af- spraak maken. 
U verbindt zich ertoe om de vereiste machtigin- gen te 
bekomen om de aansluiting te realiseren. Uw aanwezig- 
heid of deze van een bevoegde gemachtigde is nodig 
tijdens de afspraak die werd vastgelegd met de 
technicus.  Gebeurt dat niet, dan heeft MIXTUS 
BELGIUM het recht om U de Dienst(en) te factureren 
vanaf de datum van de oorspronkelijke vastgelegde 
afspraak en dan heeft MIXTUS BELGIUM het recht om 
van U de terugbetaling te eisen van de kosten van de 
technicus. 

6.5 Indien het voor de technicus tijdens de afspraak 
onmogelijk zou zijn om de aansluiting op het 
kabelnetwerk te realiseren, dan dient U één of meerdere 
nieuwe afspraken vast te leggen om de vereiste werken 
te laten uitvoeren. Indien de aansluiting onmo- gelijk 
blijkt omwille van technische redenen, dan behoudt 
MIXTUS BELGIUM zich het recht voor om het Contract te 
ontbinden, en dit, zonder dat er daarvoor eender welke 
vergoeding verschuldigd  is. 

6.6 De installatie en de Activering zullen het voorwerp 
uitmaken van een interventieverslag dat door U en door 
de technicus van MIXTUS BELGIUM zal moeten worden 
ondertekend met vermelding van de pres- taties die 
werden uitgevoerd, alsook de dag en het uur van de 
activering. 

6.7 MIXTUS BELGIUM kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor een eventu- eel verlies van uw gegevens 
bij de installatie van de  Dienst(en). 

 
7 VERBINTENISSEN MET BETREKKING TOT DE KWA- 

LITEIT VAN DE DIENSTEN 

7.1 MIXTUS BELGIUM verbindt er zich toe om Diensten met 
een bepaald niveau van kwaliteit te leveren zoals 
uitgelegd in de Technische Bijla-   ge. In de Technische 
Bijlage is er sprake van onbeschikbaarheid indien de 
kwaliteit van een Dienst niet voldoet aan de verbinte- 
nissen die MIXTUS BELGIUM aanging. In geval van 
betwisting van de kwaliteit van de Diensten, dient U 
daarvan het bewijs te  leveren. 

7.2 In geval van storingen verbindt MIXTUS BELGIUM zich 
tot hersteltermijnen zo- als vermeld in de Technische 
Bijlage. 

7.3 De agent kan, na het versturen van een 
ingebrekestelling, een geplafonneerde vergoeding eisen 
van een maand abonnement van een dienst. Dit bedrag 
kan verhoogd worden met een be- drag in functie van 
de tijd waarin de dienst niet beschikbaar is als MIXTUS 
BELGIUM in gebreke blijft om in een tijdspanne van vijf 
(5) werk- dagen na ontvangst van de ingebrekestelling 
zijn voornaamste contractuele verbintenis niet kan 
nakomen (te weten om naar   zijn beste inspanningen de 
onderschreven diensten te laten ge- bruiken). 

 
8 ONDERHOUD 

8.1 Zonder dat MIXTUS BELGIUM hiervoor aansprakelijk kan  
worden  gesteld,  kan MIXTUS BELGIUM instaan voor het 
Onderhoud dat nodig is voor de goe- de werking van 

zijn Diensten. Behoudens in geval van bedrog     of een 
ernstige fout in hoofde van MIXTUS BELGIUM, kunt U van 
MIXTUS BELGIUM geen enkele vergoeding of compensatie 
eisen van eender welke aard, ingevolge dit Onderhoud. 

8.2 Tijdens Onderhoudsinterventies verbindt MIXTUS 
BELGIUM zich ertoe om U zo 
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weinig mogelijk ongemakken te bezorgen. Het 
Onderhoud dat wordt uitgevoerd door MIXTUS 
BELGIUM zou kunnen leiden tot een tijdelijke 
onderbreking van de Diensten, waarvoor, behoudens 
een fout in hoofde van MIXTUS BELGIUM, MIXTUS 
BELGIUM niet kan worden aansprakelijk  gesteld. 

8.3 U verbindt zich ertoe om vlot iedereen toegang te 
verschaffen   die voor MIXTUS BELGIUM werkt of die 
gemachtigd is door MIXTUS BELGIUM om in te staan 
voor de OnderhoudsDiensten van maandag tot vrijdag 
(geen in- terventie van een technicus tijdens het 
weekend). Gebeurt dat niet, dan wijst MIXTUS 
BELGIUM zijn aansprakelijkheid af met betrekking tot   
de verstoring van de Diensten. 

 
9 MIXTUS BELGIUM-HELPDESK 

9.1 De MIXTUS BELGIUM-helpdesk is een Dienst die U 
telefonische assistentie biedt tijdens de duur van uw 
Contract. Die assistentie wordt opgesplitst naar twee 
departementen in functie van uw vraag. 

- Het technisch departement: bereikbaar van maandag 
tot vrij- dag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u 
tot 17u00 u. Gesloten zaterdag, zon- en feestdagen. 

- Het administratief en commercieel departement: 
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 
12.30 u en van 13.00 u tot 17.00 u. (gesloten op 
zaterdagen, zondagen en feestdagen). Deze 
departementen zijn bereikbaar op het nummer 03 
331 31 00 of per e-mail op info@mixtus.be (technisch 
departement) en sales@mixtus.be (administratief en 
commercieel departement). 

9.2 Met uitsluiting van de prijs van de oproep die wordt 
gefactureerd overeenkomstig het normaal tarief, is de 
MIXTUS BELGIUM-helpdesk gratis. Indien deze 
assistentie niet volstaat en  het  nodig  blijkt dat  er 
een technicus van MIXTUS BELGIUM dient langs te 
komen, dan zal het tarief van de MIXTUS BELGIUM-
assistentie gedetailleerd in de Tarievenbijlage van 
toepassing zijn, behoudens indien de storing te wijten 
is aan de Apparatuur of aan de installatie die gebeurde 
door MIXTUS BELGIUM. Een in- terventie van een 
technicus kan enkel van maandag tot vrijdag tussen 8 
u en 17 u. U verbindt zich ertoe om hem vlot toegang 
te verschaffen tot uw installatie indien hij  langskomt. 

9.3 Uw telefoongesprekken met de helpdesk van MIXTUS 
BELGIUM kunnen wor- den geregistreerd of beluisterd 
door medewerkers of consul- tants van MIXTUS 
BELGIUM die niet deelnemen aan deze gesprekken, 
met het oog op de opleiding en supervisie van het 
personeel van MIXTUS BELGIUM of met het oog op de 
bewijskracht indien een eventueel Contract telefonisch 
zou worden afgesloten. MIXTUS BELGIUM verklaart dit 
registratie- recht uit te oefenen overeenkomstig de wet 
van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische 
gesprekken alsook de wet van 8 de- cember 1992 
inzake de bescherming van de persoonlijke levens- 
sfeer. Desgevallend zult U de mogelijkheid hebben om 
te laten weten dat U niet akkoord bent met een 
dergelijke registratie of beluistering. 

 
10 PRIJZEN 

10.1 U vindt de prijs van de verschillende Diensten, 
toebehoren en opties, Apparatuur, kosten voor de 
installatie en Activering, inter- venties voor assistentie 
en ondersteuning of herstelwerken in de bijlage met de 
tarieven die actueel zijn op de dag dat naar het product 
of de Dienst wordt gevraagd. 



	

                                                         Algemene voorwaarden Mixtus Belgium BVBA 

  

 

10.2 Alle prijzen opgegeven door MIXTUS BELGIUM zijn 
uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen. 

10.3 MIXTUS BELGIUM behoudt zich het recht voor om zijn 
tarieven te verhogen. In het geval van een 
tariefverhoging hebt U het recht om het Con- tract te 
ontbinden zonder dat een boete moet worden betaald,  
en dit uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op 
de ont- vangst van de eerste factuur na de 
inwerkingtreding van de wij- zigingen. 

10.4 Onder voorbehoud van artikel 10.3 kan MIXTUS 
BELGIUM U gedurende de duur van het Contract vragen 
om een waarborg te vormen of  een voorschot in geval 
van gebruik van een niet forfaitaire Dienst waarvan de 
maandelijkse consumptie meer dan 100 euro 
zou bedragen. 

10.5 MIXTUS BELGIUM behoudt zich het recht voor om 
jaarlijks zijn tarieven te in- dexeren overeenkomstig de 
volgende formule: Pn = Pi ( 0.2 + 
0.8 In/Ii) Waarbij: Pn = nieuwe prijs; Pi = beginprijs; In 
= nieuwe consumentenprijsindexcijfer en Ii = initiële 
consumentenprijsin- dexcijfer. In geval van indexering 
van de tarieven zal MIXTUS BELGIUM U een nieuwe 
Tarievenbijlage sturen minstens een (1) maand voor de 
inwerkingtreding. In die hypothese heeft U het recht om 
het con- tract zonder kosten op te zeggen ten laatste op 
de laatste dag van de maand volgende op de ontvangst 
van de eerste factuur nadat de tariefveranderingen in 
werking traden. 

 
11 FACTURATIE EN BETALING 

11.1 Behoudens een andersluidend verzoek van uwentwege, 
de fac- turen elektronisch worden verstuurd naar het 
adres dat U daar- voor hebt opgegeven. Indien U 
duidelijk maakt dat U dit wil, dan zal er naar U een 
gedetaillerde papieren factuur worden opge- stuurd. U 
kunt ook toegang hebben tot uw facturen via uw klan- 
tenzone op de website www.mixtus.be of via het 
volgende adres: https://secure.Mixtus Belgium.be. 

11.2 Forfaitaire Diensten zoals toegang tot Internet,tot het  
netwerk voor vaste of mobiele telefonie zullen U op 
voorhand worden gefactureerd voor een periode van een 
(1) maand. Elke andere Dienst zal U worden 
gefactureerd op het einde van deze periode van een (1) 
maand op basis van uw  verbruik. 

11.3. De eerste factuur zal U toegestuurd krijgen na de 
eerste dag van de Activering van de Dienst en deze 
factuur zal de eenmalige vaste kosten bevatten en de 
forfaitaire kosten prorata temporis over een maximale 
duur van een (1)  maand. 

11.4 Behoudens een andersluidend akkoord, zullen de 
betalingen gebeuren via domiciliëring. De  facturen  
zullen  betaalbaar  zijn op de dag waarop elke 
domiciliëring die daarop  betrekking  heeft voor het 
eerst wordt voorgelegd. In geval van weigering  van 
betaling na voorlegging van een gedomicilieerde factuur 
(onbetwist of ten onrechte betwist) door uw financiële 
instelling, behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht voor 
om de administratieve kosten    te factureren ten belope 
van het bedrag vermeld in de Tarieven- bijlage, zonder 
voorafgaande aanmaning. Indien er geen domi- ciliëring 

is, zullen de facturen betaalbaar zijn binnen de tien (10) 
dagen volgend op de facturatiedatum door MIXTUS 
BELGIUM. 

11.5 U  dient  MIXTUS BELGIUM  op  de  hoogte  te  brengen  
via  een  aangetekend 
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schrijven van elke wijziging met betrekking tot de 
meegedeelde (e-mail- en adres-) gegevens inzake  
facturatie. 

11.6 Indien er niet tijdig wordt betaald door u, zullen alle 
opeisbare bedragen automatisch en zonder 
voorafgaande ingebrekestel- ling worden vermeerderd 
met een verwijlsinterest van 15% per jaar vanaf de 
vervaldatum. Eveneens is alsdan automatisch en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
vergoe- ding van 15% op de hoofdsom verschuldigd 
met een minimum van 150,00 EUR. 

11.7. De betwisting van een factuur moet aan Mixtus 
Belgium per aangetekend schrijven binnen de dertig 
(30) kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum  
worden gecommuniceerd. 

11.8. De facturen worden steeds opgemaakt en uitgestuurd 
(per post en/of per mail) op de 10de van iedere 
maand. U ontvangt op    die datum tevens een sms 
(indien uw gsm-nummer is geregis- treerd in ons 
systeem) om u te melden dat uw factuur online be- 
schikbaar is via www.mixtus.be. Alle gefactureerde 
bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur 
gepreciseerde termijn (10 dagen). 

11.9 Indien Mixtus Belgium Uw betaling niet ontvangt binnen 
de gespecifieerde termijn, wordt op de vervaldag (10de 
dag na de factuurdatum) een herinnering verstuurd per 
sms/mail/post. Hierna volgt de volgende procedure 
voor  herinneringen: 

- Factuurdatum 10de dag van de  maand 

- Herinnering per post/mail/sms op de 10de dag na de 
factuur- datum, met de vraag tot betaling binnen de 7 
dagen die volgen op de herinnering. Indien er geen 
betaling volgt binnen de 7 dagen die volgen na de 
herinnering, worden Uw diensten ge- schorst tot de 
betaling is gebeurd en ontvangen door  Mixtus 
Belgium. 

- 2de herinnering op de 17de dag na de factuurdatum 
per post/ mail/sms + schorsing van de diensten (bij 
niet-betaling) en vraag tot betaling binnen de 7 dagen 
die volgen op de 2de herinne- ring. Indien er geen 
betaling volgt binnen de 7 dagen die volgen na de 
herinnering, worden Uw diensten volledig  stopgezet. 

- 3de herinnering op 4de van de maand volgend op de 
maand van de factuurdatum per post/mail/sms + 
volledige stopzetting van Uw diensten (bij niet-
betaling). Er wordt voor een 3de herin- nering €13,00 
in rekening gebracht. Wenst U na de 3de herinne- ring 
toch opnieuw gebruik te maken van Uw Mixtus 
Belgium-diensten, dan worden €99,00 reactivatiekosten 
in rekening  gebracht. 

12 DUUR 

12.1 Het Contract wordt afgesloten voor een periode van 12 
maand vanaf aanvang, behoudens speciale 
voorwaarden gestipuleerd betreffende de bevestiging 
van de  bestelbon. 

12.2 Behoudens voorafgaande en schriftelijke kennisgeving 
van Uwentwege en dit volgens de modaliteiten van 
artikel 13.2, zal het Contract automatisch worden 
verlengd voor onbepaalde duur. 

 
13 OPZEGGING, OPSCHORTING EN VERBREKING 

13.1 Onverminderd de artikels 13.2 tot 13.8, kan het 
Contract niet worden ontbonden tijdens de eerste zes 
maanden.  Gedurende 



	

                                                         Algemene voorwaarden Mixtus Belgium BVBA 

  

 

deze periode kan u geen diensten of een deel ervan 
opzeggen dewelke u initieel onderschreven heeft zonder 
dat u gehouden bent de abonnementsprijs tot het einde 
van deze zes maanden te betalen 

U bent nochtans vrij om uw opties te wijzigen, dit met 
een op- zegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de 
eerste dag vol- gende op de kennisgeving en dit door 
middel van het versturen van het formulier voor 
toevoeging of schrapping van  opties. 

13.2 Na verloop van een periode bepaald in punt 13.1 kan de 
abon- nee het contract op elk moment verbreken en dit 
volgens alle mogelijk geachte schriftelijke middelen 
voor zover  de  datum van het schrijven, de 
handtekening van de abonnee, zijn naam en voornaam 
alsook het adres van zijn wettelijk verblijf opge- nomen 
zijn. Om technische en administratieve redenen zal de 
opzeg pas worden verricht op de laatste dag van de 
betrokken maand. Het niet-respecteren van de periode 
bepaald in het punt 
13.1 geeft MIXTUS BELGIUM het recht om een 
opzeggingskost te eisen die om- schreven wordt in punt 
13.8. Indien U in dat document niet ex- pliciet de door 
U gewenste einddatum van uw opzeg van uw 
abonnement doorgeeft, dan zal MIXTUS BELGIUM 
rekening houden met een vooropzeg van één (1) 
maand. 

13.3 In geval er aan een inschrijving een aanbod met gratis 
GSM      of Tablet-PC gekoppeld is en indien de abonnee 
binnen de 24 maanden na de inwerkingtreding van het 
contract wil stopzet- ten dan zal de abonnee de 
restwaarde van het toestel dienen   te betalen en dit 
conform aan de afschrijvingstabellen die de waarden 
van het toestel aangeven. 

13.4. MIXTUS BELGIUM behoudt zich het recht voor om het 
Contract te ontbinden   of volledig of gedeeltelijk alle of 
een deel van de Diensten op    te schorten indien U uw 
verbintenissen niet nakomt, en in het bijzonder, zonder 
dat dit daartoe beperkt moet blijven, indien  de 
verschuldigde bedragen niet worden betaald aan 
MIXTUS BELGIUM. De opschorting van de Diensten of 
de ontbinding van het Contract zullen enkel kunnen 
gebeuren nadat MIXTUS BELGIUM U een ingebrekestel- 
ling bezorgde met vermelding van de redenen van de 
mogelijke opschorting of ontbinding en, voor zover het 
mogelijk is om iets te doen aan de vermelde redenen 
met betrekking tot de op- schorting of de ontbinding, en 
waaraan U niets hebt gedaan binnen de vijftien (15) 
dagen na de verzending van de ingebre- kestelling. U 
kunt echter opnieuw genieten van de Diensten indien 
uw situatie vervolgens wordt geregulariseerd. Indien er 
een reactivering zou nodig zijn, dan zullen de 
administratieve kosten opgenomen in de 
Tarievenbijlage worden  gefactureerd. 

13.5 U hebt het recht om het Contract te ontbinden indien de 
ver- bintenissen niet worden nageleefd door MIXTUS 
BELGIUM en dit vijftien (15) dagen na een 
ingebrekestelling die werd verstuurd via een 
aangetekende brief aan MIXTUS BELGIUM, die 
vruchteloos  bleef. 

13.6 Het feit dat MIXTUS BELGIUM geen toegang kan bieden 
tot noodnummers  via de vaste telefonie Dienst, een 

preventieservice betreffende alarmen en de mogelijkheid 
om faxen te versturen zal in geen geval een reden tot 
ontbinding kunnen vormen in hoofde van   de klant. 

13.7 Het Contract is van rechtswege ontbindbaar, zonder 
vergoe- ding, in de volgende  veronderstellingen: 
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- in geval van verhuis buiten het gebied dat door 
MIXTUS BELGIUM wordt bediend; 

- indien U overlijdt. Opdat U of uw rechthebbende de 
ontbin- ding van rechtswege zou kunnen bekomen, 
dient men een verzoek tot ontbinding te sturen naar 
MIXTUS BELGIUM, en dit conform aan de 
modaliteiten van artikel 13.2 , met daarbij de 
bewijsstuk- ken van de verhuis of het overlijden. 

13.8 In geval van een verhuis naar het gebied dat wordt 
bediend  door MIXTUS BELGIUM, zullen de Diensten 
geleverd door MIXTUS BELGIUM op uw verzoek mogen 
worden overgedragen naar uw nieuw adres overeen- 
komstig het bedrag vermeld in artikel 6 van de 
Tarievenbijlage.  U dient daar MIXTUS BELGIUM van 
op de hoogte te brengen, via een aange- tekende 
brief, een (1) maand voor de verhuis. Indien U de 
plaats verlaat waar de Diensten werden geïnstalleerd 
door MIXTUS BELGIUM zon- der het Contract over te 
dragen of te ontbinden, dan zal onder- havig Contract 
van kracht blijven. 

13.9 Elke ontbinding van het Contract, van een Dienst en/of 
een op- tie die niet voldoet aan de voorwaarden van 
onderhavig artikel, in het bijzonder het respecteren 
van de formaliteiten, wordt be- schouwd als 
onregelmatig. In dit geval bent U jegens MIXTUS 
BELGIUM het be- drag van de eerste zes maanden van 
het abonnement, de dien- sten en/of opties 
verschuldigd indien de ontbinding regelmatig verliep. 
Ingeval de voorwaarden van de contractuele 
verplichting die gelinkt zijn aan het verkrijgen van een 
promotie niet zijn ver- vuld, dan bent U bent eveneens 
het bedrag van het voordeel waarvan U in het kader 
van de promotie hebt genoten verschul- digd. MIXTUS 
BELGIUM behoudt zich het recht voor om U dit/de 
bedrag(en) in één keer te factureren, nadat werd 
vastgesteld dat de ontbinding onregelmatig verliep. 

13.10 Indien MIXTUS BELGIUM het Contract beëindigt 
ingevolge het niet naleven  van uw verbintenissen, 
dan blijven de abonnementsbijdragen met betrekking 
tot de lopende facturatieperiode verschuldigd. Indien 
deze bijdragen reeds werden betaald, zullen ze niet 
wor- den terugbetaald. 

13.11 MIXTUS BELGIUM verbindt zich ertoe om zijn klanten 
te informeren, via alle middelen die passend worden 
geacht, over elke wijziging be- treffende deze 
voorwaarden. 

13.12 Bij een dergelijke wijziging van de algemene 
voorwaarden, kan de klant die de nieuwe voorwaarden 
niet aanvaardt zijn Con- tract ontbinden zonder 
vergoeding noch verbrekingskosten, en dit uiterlijk de 
laatste dag van de maand volgend op de inwer- 
kingtreding van de wijzigingen, op voorwaarde dat 
deze wijzi- gingen ongunstig zijn voor de klant. 

 
14 OVERMACHT 

14.1 Noch MIXTUS BELGIUM noch U kunnen aansprakelijk 
worden gehouden voor een niet uitvoering van een 
verbintenis van het Contract, met uitzondering van de 
verbintenissen om een geldbedrag te beta- len, of 
eender welke schade die werd berokkend aan de 
andere partij, die hetgevolg zou zijn van overmacht. 

14.2 Worden gelijkgesteld aan gevallen van overmacht, 
onvoorzie-  ne omstandigheden die de uitvoering van 
het Contract kunnen belemmeren of die de uitvoering 
kunnen bezwaren en/of die de 
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uitvoering disproportioneel duur maken zodat men niet 
redelijk van de andere partij kan eisen dat het contract 
nauwgezet wordt nageleefd. Worden beschouwd als 
gevallen van overmacht, zon- der dat deze lijst echter 
volledig zou zijn, stakingen, bezetten van een 
onderneming, epidemieën, contractverbrekingen of 
tekorten bij leveranciers van MIXTUS BELGIUM, 
natuurrampen of wettelijke of adminis- tratieve 
beperkingen. 

 
15 AANSPRAKELIJKHEID 

15.1 MIXTUS BELGIUM verbindt er zich toe om U alle 
middelen ter beschikking te stellen om voor U de 
toegang tot de Diensten te garanderen. MIXTUS 
BELGIUM biedt echter geen enkele waarborg 
betreffende de capa- citeit van de Diensten om te 
voldoen aan uw verwachtingen of aan uw noden, noch 
betreffende de foutloze werking of de wer- king zonder 
onderbreking van de  Diensten. 

15.2 MIXTUS BELGIUM garandeert de compatibiliteit met zijn 
Diensten van de des- betreffende Apparatuur die 
voldoet aan de vigerende normen en de toepasselijke 
technische interface-specificaties. 

15.3 Over het algemeen kan MIXTUS BELGIUM enkel 
aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of een 
ernstige fout in zijn hoofde. De ver- antwoordelijkheid 
van MIXTUS BELGIUM beperkt zich tot het herstellen 
van de voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke en 
vaststaande schade die U lijdt, met uitsluiting van het 
herstel van alle immateriële en onrechtstreekse schade 
zoals, en deze opsomming is niet volle- dig, extra 
uitgaven, gederfde inkomsten, gederfde winst, verlies 
van klanten, het verlies of de beschadiging van 
gegevens en het verlies van contracten. Onverminderd 
de dwingende wettelijke bepalingen, in alle gevallen 
waarvoor MIXTUS BELGIUM eventueel aanspra- kelijk 
zou worden gesteld, wordt zijn aansprakelijkheid jegens    
U beperkt tot de helft van alle betalingen die door U 
gebeurden in het kader van het Contract gedurende de 
twaalf (12) laatste maanden die voorafgaan aan de 
schade die leidde tot de aan- sprakelijkheid van MIXTUS 
BELGIUM met een maximum van 1.000 euro 

15.4 U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de 
Diensten en voor alle activiteiten gerealiseerd door 
gebruik te maken van de Diensten. 

15.5 MIXTUS BELGIUM kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor de inhoud van de gesprekken of 
berichten, noch voor de integriteit van de gege- vens die 
worden doorgegeven via het telecommunicatienetwerk 
dat wordt gebruikt om de Diensten te leveren. 

15.6 MIXTUS BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de 
aangeboden Diensten of voor de informatie die wordt 
verspreid via het telecommunica- tienetwerk dat wordt 
gebruikt om de Diensten te leveren, noch voor de 
transacties tussen U en een derde. 

15.7 U verbindt er zich toe om de Diensten die worden 
geleverd door MIXTUS BELGIUM te gebruiken als een 
goede huisvader en overeenkomstig de wetgeving en de 
toepasselijke reglementering. U bent volledig 
verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen die 
voortvloeien uit een onrechtmatig, verkeerd, immoreel, 

bedrieglijk of ongeoor- loofd gebruik van de Diensten 
geleverd door MIXTUS BELGIUM. U dient alle kosten 
terug te betalen die werden gemaakt door MIXTUS 
BELGIUM ingevolge de schending van dit artikel. 

15.8 U beschermt MIXTUS BELGIUM tegen alle vorderingen, 
aanspraken of   terug- 
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vorderingen van derden die een schending van hun 
rechten inroepen die voortvloeit uit uw gebruik van de 
Diensten of die voortvloeit uit de maatregelen die 
werden genomen door MIXTUS BELGIUM om iets te 
doen aan die veronderstelde  schending. 

 
 
16 OVERDRACHT 

16.1 De overdracht van het Contract aan een derde is 
slechts toege- laten mits het voorafgaandelijk en 
schriftelijk akkoord van MIXTUS BELGIUM. Een 
overdracht van het Contract impliceert dat alle rechten 
en plichten die voortvloeien uit het Contract worden 
overgedragen aan de cessionaris die ze aanvaardt. U 
en de andere partij die betrokken is bij de overdracht 
moeten aan MIXTUS BELGIUM een aanvraag tot 
overdracht bezorgen ondertekend door beide partijen. 

16.2 MIXTUS BELGIUM behoudt zich de mogelijkheid voor 
om de rechten en plich- ten die voortvloeien uit het 
Contract over te dragen aan eender welke andere 
vennootschap. MIXTUS BELGIUM zal echter uw akkoord 
dienen te bekomen indien deze overdracht voor U kan 
leiden tot minder garanties. 

 
17 DE TECHNISCHE EVOLUTIES 

17.1 Technische evoluties die de kwaliteit van de Diensten 
geleverd door MIXTUS BELGIUM kunnen verbeteren, 
kunnen nodig blijken. In het kader hiervan behoudt 
MIXTUS BELGIUM zich het recht voor om wijzigingen uit 
te voe- ren, vervangingen te doen of actualiseringen 
van de Apparatuur en/ of de software. Behoudens in 
noodgevallen zal U daarvan op voorhand op de hoogte 
worden gehouden. 

17.2 De voornoemde wijzigingen, vervangingen of 
actualiseringen kunnen leiden tot een tijdelijke 
onbeschikbaarheid van de Dien- sten. MIXTUS 
BELGIUM verbindt er zich toe om de duur van de 
onbeschikbaar- heid te beperken tot de duur die strikt 
noodzakelijk is voor zijn interventie. 

17.3 De voornoemde wijzigingen, vervangingen of 
actualiseringen kunnen er MIXTUS BELGIUM toe 
brengen om de bepalingen van het Contract, de inhoud 
en de prijs van de Diensten te wijzigen. MIXTUS 
BELGIUM zal U min- stens een (1) maand voor de 
inwerkingtreding van deze contract- wijzigingen op de 
hoogte brengen van de prijs en/of de inhoud. Indien U 
deze wijzigingen niet aanvaardt, zult U, het Contract 
kunnen ontbinden, zonder boete en zonder recht op 
vergoeding, gedurende een termijn van drie (3) 
maanden na de inwerking- treding van de 
desbetreffende wijziging. Gebeurt dat niet, dan wordt 
ervan uitgegaan dat de wijziging door U werd  
aanvaard. 

 
18 GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD 

18.1 Verwerking van gegevens van persoonlijke aard en 
verantwoor- delijke voor de verwerking: 

18.1.1 In het kader van het Contract treedt MIXTUS 
BELGIUM in het bezit van ge- gevens van 
persoonlijke aard die op U betrekking hebben, zoals 
identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot 
het gebruik dat U maakt van de Diensten, inzake uw 

trafic, factu- ratie, betaling, technieken, enz. Deze 
gegevens zullen worden verwerkt door MIXTUS 
BELGIUM overeenkomstig de wet van 8 december 
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1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levens- sfeer aangaande de verwerking van gegevens 
van persoon- lijke aard en zijn uitvoeringsbesluit en de 
wet van 13 juni 2005 inzake elektronische 
communicatie. 

18.1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw  
gegevens van persoonlijke aard is MIXTUS BELGIUM. 

 
18.2 Bedoelingen van de  verwerking: 

Uw gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt 
door MIXTUS BELGIUM met het oog op: 

- de uitvoering van het Contract (leveren van Diensten, 
facturatie en betalingen, enz.) en de daaraan verbonden  
Diensten; 

- uw vragen beantwoorden via de  MIXTUS BELGIUM-
helpdesk; 

- de verbinding met de elektronische 
communicatienetwerken van andere operatoren en hun  
facturatie; 

- het beheer van geschillen; 

- U elk aanbod of elke promotie bezorgen voor producten of 
Dien- sten van MIXTUS BELGIUM, via een schrijven, een 
elektronisch schrijven of via sms (direct marketing), 
behoudens indien U daarvan hebt afge- zien. 

- de strijd tegen fraude en inbreuken ten aanzien van 
MIXTUS BELGIUM, zijn werk- nemers, klanten of zijn  
leveranciers; 

- de controle van de kwaliteit van de  Diensten; 

- markstudies uitvoeren; 

- de telecommunicatie-infrastructuur plannen en   
organiseren. 

 
18.3 Gegevens met een persoonlijk karakter uitgewisseld 

via het netwerk van MIXTUS BELGIUM 

18.3.1 De informatie doorgegeven op het MIXTUS BELGIUM- 
netwerk is van strikt vertrouwelijke aard. Bijgevolg 
verbindt MIXTUS BELGIUM zich ertoe om geen kennis 
te nemen van de inhoud van de berichten en de gege- 
vens die worden uitgewisseld (via een elektronisch 
schrijven, via forums of websites met beperkte 
toegang), behoudens indien het nodig is om kennis te 
nemen van deze gegevens voor de goede werking van 
een Dienst), indien MIXTUS BELGIUM redenen heeft 
om te geloven dat deze informatie betrekking heeft op 
illegale of niet toegestane activiteiten, of indien een 
derde van mening is dat deze informatie schade kan 
toebrengen aan één van zijn rechten of indien dit 
kennisnemen voortvloeit uit een wettelijke 
verplichting. 

18.3.2 Teneinde de goede werking van de Diensten te 
garanderen behoudt MIXTUS BELGIUM zich het recht 
voor om totaal automatisch uw uit- gaande e-mails te 
scannen (zonder kennis te nemen van hun inhoud) 
met het oog op het detecteren van eventuele virussen 
en desgevallend, om de besmette uitgaande e-mail te 
ver- werpen. 

 
18.4 Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw 

gegevens van persoonlijke aard. 

18.4.1 U beschikt over het recht om toegang te hebben tot uw 
per- soonlijke gegevens, alsook om uw persoonlijke 
gegevens te verbeteren indien ze onjuist of onvolledig 
zouden zijn. U    hebt 
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trouwens het recht om U gratis te verzetten tegen 
het feit dat uw gegevens door MIXTUS BELGIUM 
zouden worden verwerkt voor direct 
marketindoeleinden. 

18.4.2 Deze rechten kunnen worden uitgeoefend na een 
eenvoudig schriftelijk, gedateerd en ondertekend 
verzoek, gericht aan de uitbatingszetel van MIXTUS 
BELGIUM. 

 
18.5 Doorgeven van persoonlijke  gegevens 

18.5.1 Algemeenheden. Uw persoonlijke gegevens kunnen 
door  MIXTUS BELGIUM worden doorgegeven aan 
ondernemingen verbonden aan deze of aan elke 
derde die prestaties levert ten gunste  van MIXTUS 
BELGIUM (bijvoorbeeld de commerciële agenten van  
MIXTUS BELGIUM),  voor dezelfde doeleinden als 
deze die hierboven zijn  ver-  meld en in de mate dat 
dit nodig is om deze doelstellingen    te realiseren. 
Het kan gaan over bedrijven gelegen in landen 
buiten de Europese Economische Ruimte die geen 
adequaat beschermingsniveau bieden. In de 
veronderstelling dat uw persoonlijke gegevens zou 
worden doorgegeven aan een bedrijf waarmee 
MIXTUS BELGIUM samenwerkt of aan een derde die 
zich  in een land bevindt dat geen adequaat 
beschermingsniveau biedt, zal MIXTUS BELGIUM wel 
de maatregelen nemen (inclusief contrac- tuele 
maatregelen) die nodig zijn om te garanderen dat uw 
persoonlijke gegevens adequaat kunnen worden 
beschermd. De lijst met ondernemingen die 
samenwerken met MIXTUS BELGIUM en de derden 
waaraan uw persoonlijke gegevens kunnen worden 
meegedeeld, kan worden geraadpleegd op eenvoudig 
schrif- telijk verzoek gericht aan  MIXTUS BELGIUM. 

18.5.2 Telefoongidsen inlichtingendiensten. De 
geregistreerde gegevens of de gegevens die bedoeld 
zijn om geregistreerd   te worden in de 
telefoongidsen en geleverd worden aan de 
inlichtingediensten worden meegedeeld door MIXTUS 
BELGIUM aan on- dernemingen die bevoegd zijn om 
deze telefoongidsen te pu- bliceren, waarvan de lijst 
kan worden geraadpleegd op een- voudig schriftelijk 
verzoek gericht aan MIXTUS BELGIUM. U beschikt 
over het recht om niet te worden vermeld in de 
lijsten van klanten die worden doorgegeven aan deze 
ondernemingen, op uitdruk- kelijke vraag op het 
ogenblik dat het Contract wordt afgeslo- ten of later 
(maar in dit geval, enkel voor het latere uitgeven van 
de desbetreffende telefoonboeken). 

 
19 ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CLAUSULES 
19.1 Indien een of meerdere clausules van onderhavig 

Contract on- geldig, onwettig of ontoepasselijk worden 
verklaard krachtens  het toepasselijke recht, zal dit 
niets afdoen aan de geldigheid,   de wettelijkheid of de 
toepasbaarheid van de andere bepalin- gen van 
onderhavig Contract. In geval een niet geldige clausule 
de aard zelf van deze overeenkomst zou aantasten, 
dan dienen MIXTUS BELGIUM en U al het mogelijke te 
doen om onmiddellijk en ter goeder trouw te 
onderhandelen over een geldige clausule om deze te 
vervangen. 

 
20 KLACHTEN EN EEN BEROEP DOEN OP 

DE OMBUDSDIENST 

20.1 U hebt de mogelijkheid om klacht in te dienen of om 
beroep 
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aan te tekenen bij MIXTUS BELGIUM in de volgende  
situaties: 

- indien MIXTUS BELGIUM overeenkomstig artikel 4.6 
van onderhavige alge- mene voorwaarden uw 
abonnementsaanvraag weigert. 

- in geval van problemen met betrekking tot de 
uitvoering van het Contract, in het bijzonder klachten 
die te maken hebben met de facturatie of de 
opschorting van de Diensten. 

U dient zich via een aangetekende brief te richten tot 
de klantenDienst van MIXTUS BELGIUM. In geval van 
volledige of gedeeltelij- ke opschorting van de 
Diensten door MIXTUS BELGIUM, beschikt U over  een 
termijn van vijf (5) dagen om uw klacht in te dienen. 
Na deze termijn kan MIXTUS BELGIUM niet langer 
aansprakelijk worden ge- houden om de schade te 
vergoeden die voortvloeit uit deze opschorting en dit 
voor  de  periode  tussen  de  opschorting en de 
klacht. In geval van problemen die betrekking hebben 
op de facturatie, beschikt U over een termijn van 
dertig (30) dagen vanaf de ontvangst of de betaling 
van de factuur om uw klacht in te dienen. Na dertig 
(30) dagen wordt U geacht de factuur te hebben 
aanvaard. Indien de betwisting enkel betrekking 
heeft op een deel van de factuur, dienen de niet 
betwiste bedragen betaald te worden binnen de 
gewone ter- mijnen. 

20.2 Over het algemeen hebt U de mogelijkheid om beroep 
in te die- nen of klacht neer te leggen bij de 
OmbudsDienst voor telecom- municatie. De 
OmbudsDienst voor telecommunicatie is gelegen aan de 
Boulevard du Roi Albert II 8 bus 3 te 1000 Brussel en is 
bereikbaar op het nummer 02/223 06 06. Het betreft 
een gratis Dienst die ter beschikking wordt gesteld van 
alle telecomge- bruikers, die onafhankelijk functioneert 
ten  aanzien  van  MIXTUS BELGIUM. De voornaamste 
doelstelling bestaat erin een oplossing te vin- den in der 
minne, indien U niet tot een adequate oplossing kon 
komen met MIXTUS BELGIUM. Bijgevolg zal het aan U 
toekomen om eerst de nodige stappen te ondernemen 
bij MIXTUS BELGIUM. De OmbudsDienst voor 
Telecommunicatie zal echter geen kennis kunnen 
nemen van  uw verzoek indien dit reeds werd 
onderzocht door de hoven en de rechtbanken. Indien 
uw klacht ontvankelijk wordt verklaard door de 
OmbudsDienst voor telecommunicatie, dan zal MIXTUS 
BELGIUM de procedure voor het innen van de 
verschuldigde bedragen op- schorten gedurende een 
maximale periode van vier (4) maan- den vanaf de dag 
dat de klacht wordt ingediend of totdat de 
ombudsDienst voor telecommunicatie een aanbeveling 
formu- leert of tot er een akkoord is over een 
minnelijke  schikking. 

 
21 REGLEMENT INZAKE GESCHILLEN EN 

TOEPASSELIJK RECHT 

21.1 De partijen verbinden zich ertoe om alles in het werk te 
stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor elk 
geschil inzake  de geldigheid, de interpretatie, de 

uitvoering of de beëindiging van het Contract. 

21.2 Bij het ontbreken van een minnelijke  oplossing  zal  elk  
ge-  schil met betrekking tot het Contract exclusief vallen 
onder de bevoegdheid van het rechtsgebied Antwerpen 
gezien op de  zetel 
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van MIXTUS BELGIUM bvba de wederzijdse 
verbintenissen van partijen zijn ontstaan en ook 
worden uitgevoerd. Aldaar heeft MIXTUS BELGIUM het 
ver- zoek van U om klant te worden al dan niet 
geaccepteerd en       is de overeenkomst tussen 
partijen tot stand gekomen, alsook aldaar worden de 
verbintenissen van MIXTUS BELGIUM bvba  
uitgevoerd. 

21.3 Enkel het Belgische recht is van toepassing op 
onderhavig con- tract. 


