Gebruiksvoorwaarden Zakelijk BelVrij
Wat is Zakelijk BelVrij?
Zakelijk BelVrij is een tariefpakket voor kleinzakelijke klanten die een BelBasis-abonnement van
KPN hebben op hun enkelvoudige PSTN, ISDN1 of ISDN2-aansluiting.
Voor Zakelijk BelVrij betaalt u € 12,50 (exclusief BTW) per maand, bovenop uw BelBasisabonnement.
Daarvoor ontvangt u:
 Een bundel waarmee u vanaf uw vaste telefoon 24 uur per dag en zeven dagen per week
onbeperkt* kunt bellen naar vaste telefoonnummers in Nederland binnen uw regio
(binnen basis), buiten uw regio (buiten basis) en uw Voice mail kunt uitluisteren. Dit is
inclusief starttarieven.
 20% korting op al uw internationale verkeer inclusief starttarief.
 4% korting op al uw verkeer van uw vaste aansluiting naar een mobiele telefoon inclusief
starttarief.

Voorwaarden:
1. Op het gebruik van Zakelijk BelVrij zijn de algemene voorwaarden voor de Vaste Telefoondienst
van KPN van toepassing.
2. De bundel van Zakelijk BelVrij is niet van toepassing op bellen naar mobiele nummers, 0676internetnummers, 084x-nummers (excl.Voice mail), 087x-nummers, 090x-nummers,
satellietverkeer, internationale nummers en Sterdiensten.
3. De kortingen op gesprekken van vast naar mobiel en internationale gesprekken zijn ten
opzichte van BelBasis tarieven en gelden niet op satellietverkeer.
4. Het Zakelijk BelVrij-pakket is alleen toepasbaar op een gewone aansluiting of een ISDN1- of
ISDN2-aansluiting. Alle andere soorten aansluitingen zijn uitgesloten zoals: ISDN15-, 20- of 30aansluiting, meervoudige aansluiting, Voice over DSL, InternetPlusBellen, etc.
5. Zakelijk BelVrij is alleen mogelijk in combinatie met een BelBasis-abonnement van KPN en niet
te combineren met andere voordeelregelingen van KPN. Uw BelBasis Extra, BelBudget of BelPluspakket wordt daarom automatisch omgezet naar het BelBasis-abonnement.
Bestaande voordeelregelingen komen te vervallen, zoals:
 VoordeelNummers
 BelZakelijk (Company)
 WorldLine (XL)
6. U kunt maar één Zakelijk BelVrij-pakket per aansluiting afsluiten.

*onbeperkt: zie punt 7

7. Zakelijk BelVrij is bedoeld voor normaal telefoongebruik. KPN hanteert een Fair Use Policy voor
Zakelijk BelVrij. Deze Fair Use Policy houdt in dat KPN zich, in geval van geconstateerd misbruik of
excessief gebruik, het recht voorbehoudt om die maatregelen te treffen die zij nodig acht om het
misbruik of excessief gebruik van Zakelijk BelVrij te beëindigen.
Onder misbruik en excessief gebruik wordt onder andere verstaan continue en veelvuldig datagebruik, babyfoon, beveiligingsoproepen, het onevenredig genereren van off-net verkeer en het
georganiseerd gebruik van deze dienst zoals belhuizen.
De door KPN te treffen maatregelen kunnen onder meer inhouden buitengebruikstelling eventueel met terugwerkende kracht- van Zakelijk BelVrij. Buitengebruikstelling houdt in dat voor
het verkeer over de aansluiting, vanaf het moment van de buitengebruikstelling, de standaard
BelBasis-tarieven van KPN verschuldigd zullen zijn. Indien buitengebruikstelling met
terugwerkende kracht plaatsvindt zal daarnaast, over de periode waarin het misbruik of excessief
gebruik is geconstateerd, voor het verkeer over de aansluiting de BelBasis-tarieven verschuldigd
zijn.
Indien KPN constateert dat sprake is van belgedrag in strijd met de door KPN gehanteerde Fair
Use Policy, zal KPN de contractant waarschuwen en de contractant in de gelegenheid stellen om
zijn belgedrag binnen een door KPN gestelde termijn aan te passen. Indien de contractant zijn
belgedrag niet binnen de gestelde termijn aanpast zal KPN het recht hebben om zonder verdere
waarschuwing de maatregelen te treffen die zij nodig en passend acht.
KPN behoudt zich het recht voor om in extreme gevallen van misbruik of excessief gebruik zonder
voorafgaande waarschuwing tot het nemen van maatregelen over te gaan.
KPN zal de contractant infomeren over de genomen maatregelen.
8. Opzegging van Zakelijk BelVrij is mogelijk via de Business Servicedesk: 0800-0403. Uw pakket
wordt binnen 8 dagen na opgave van de opzegging beëindigd. U kunt Zakelijk BelVrij op ieder
moment opzeggen. Bij beëindiging binnen een tweemaandelijkse gesprekkenperiode worden de
kosten van Zakelijk BelVrij voor die periode naar rato verrekend.
9. Bij een verhuizing met of zonder nummerbehoud verandert er niets aan uw Zakelijk BelVrijpakket. Uw Zakelijk BelVrij-pakket wordt dan overgezet op uw nieuwe aansluiting.
10. Bij de overgang van een gewone aansluiting naar een ISDN1 of ISDN2-aansluiting (en
omgekeerd) en overgang van ISDN1 naar ISDN2-aansluiting (en omgekeerd) wordt uw Zakelijk
BelVrij-pakket overgezet op uw nieuwe aansluiting.
11. Als uw telefoonaansluiting wordt overgenomen door een ander, door middel van een
contractovername, is dat inclusief alle mogelijke abonnementen en voordeelregelingen die bij de
telefoonaansluiting horen. Als er op uw aansluiting een Zakelijk BelVrij-pakket is afgesloten gaat
dat mee naar de nieuwe contractant volgens dezelfde voorwaarden die voor u gelden.

