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Perceel 2 : Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 
professioneel gebruik 
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Alle termen die in dit toetredingsdocument met een hoofdletter werden geschreven, hebben 
in het kader van de uitvoering van de bovenvermelde overheidsopdracht een specifieke 
betekenis die werd vastgelegd in het Glossarium. 

 

 

 

             Toetredingsdocument 
 

        (naam van de entiteit die diensten wenst af te nemen) 
 



 Telecommunicatiecontracten 2018 

27/07/2018 Toetredingsdocument 2 

 

De 
(naam van de entiteit die diensten wenst af te nemen), rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door 

 
 
 

(naam en functie van de persoon (of personen) die bevoegd is (zijn) om de entiteit 
rechtsgeldig- dit is krachtens de regelgeving die van toepassing is op die entiteit of 
krachtens de statuten - te vertegenwoordigen in deze aangelegenheid), hierna genoemd 
“Klant” 

 
 

geeft hierbij kennis van zijn beslissing om Diensten en Projecten af te nemen vervat in 
de Raamovereenkomst voor “Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 
professioneel gebruik” (Perceel 2 van de Telecommunicatiecontracten 2018) die door 
de Vlaamse Regering op 22 juni 2018 werd gegund aan  
 

 Proximus NV, met maatschappelijke zetel  te 1030 Brussel, Koning Albert 
II-laan 27 
 

 

De Klant erkent: 
• kennis genomen te hebben van de contractuele voorwaarden die werden 

vastgelegd in alle Contractuele documenten die de voormelde 
Raamovereenkomst beheersen, deze te hebben aanvaard en toegang te 
hebben tot een digitale documentencollectie die de uitvoering van 
voormelde Raamovereenkomst betreffen. 

• alle nodige adviezen en/of akkoorden te hebben verkregen die, volgens de 
regelgeving die van toepassing is op de Klant, noodzakelijk zijn voor een 
afname  van voormelde Raamovereenkomst ten behoeve van de Klant; 

 
 

De Klant aanvaardt: 
• dat de uitvoering van de voormelde Raamovereenkomst ten behoeve van de 

Klant in het algemeen, en de Bestellingen binnen de voormelde 
Raamovereenkomst geplaatst door de Klant in het bijzonder zijn onderworpen 
aan de voorwaarden vastgelegd in de volgende Contractuele documenten 
opgesomd in hiërarchische orde waarbij het eerder vermelde voorrang heeft op 
het latere: 

o het Basiscontract 
o het Glossarium 
o de Dienstencatalogus 

o de SLA bijlage 

o het Prijzenraster 

o Vereisten Ondersteunende Processen 

o de Customer Operations Manual 
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o de door het Bestuur goedgekeurde offerte 

o de opdrachtdocumenten opgemaakt in het kader van de plaatsing van de 
Raamovereenkomst 

 

De Klant waarborgt dat: 
• de personen door de Klant nominatief aangeduid om via het bestelportaal 

bepaalde handelingen te stellen, ook rechtsgeldig bevoegd zijn krachtens 
delegatie of de regelgeving die van toepassing is op de Klant, om die handelingen 
te stellen, en dat eventuele wijzigingen onverwijld zullen worden doorgegeven 
via het bestelportaal; 

• elke persoon, aangewezen als gebruiker van het bestelportaal, het geheim en 
het vertrouwelijke karakter van zijn persoonlijke toegangscode (login en 
paswoord) zal bewaren en deze niet zal meedelen noch overdragen aan een 
derde. 

 

 

Goedgekeurd te , op 
 
 
 
 
 
 
 

(Naam en functie van de ondertekenaar) 

 


	 Proximus NV, met maatschappelijke zetel  te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

