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OPMERKINGEN 

(1)  Dit tariefplan is uitsluitend bestemd voor residentieel gebruik. 

(2) Deze kost bedraagt € 25 wanneer een bestaande klant van een oud edpnet ADSL(2+) abonnement overstapt naar 

het ADSL XL abonnement. 

(3) De klant dient over een internet modem te beschikken die internettelefonie (VoIP) ondersteunt.  

(4) Dit tariefplan gaat er van uit dat de klant dergelijke modem via edpnet aankoopt. 

(5) De minimum contractduur bedraagt 6 maanden. De klant kan te allen tijde het edpnet Telephony gedeelte 

opzeggen zonder hiervoor aan edpnet enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien de klant op dat 

moment geen Proximus vaste telefonie actief heeft op de lijn waarop de edpnet ADSL XL dienst is geactiveerd, 

dan zal edpnet de klant de huur van het koperpaar aanrekenen aan het op dat moment geldende tarief zoals 

vermeld op www.edpnet.be. De opzegging van het ADSL XL gedeelte heeft automatisch de opzegging van het 

edpnet Telephony gedeelte tot gevolg. 
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Ongelimiteerd (6) max. 12 (7) max. 0,740 (7) 

 (6)  Ongelimiteerd volume is onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik “fair” is zolang geen 

enkele andere edpnet klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van één enkele klant. 

Edpnet behoudt zich het recht voor de klant te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het 

gemiddelde verbruik van klanten met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klant zal door edpnet 

schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) 

opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt 

edpnet zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan 

andere klanten niet in het gedrang te brengen – om het profiel van de klant neerwaarts aan te passen. 

(7) De afgebeelde snelheden zijn de theoretische maximum haalbare snelheden via ADSL2+. Informatie over 

verschillende factoren die de internetsnelheid kunnen beïnvloeden kan op deze pagina worden gevonden: 

http://www.edpnet.be/nl/support/bestellen/internet/welke-factoren-beinvloeden-mijn-internetsnelheid.html. Surf 

naar http://lijntest.be/ of http://www.edpnet.be/nl/thuis/internet.html om de snelheid op een specifieke locatie te 

kennen. 
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(8) De 18 inbegrepen landen zijn Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hong Kong, Ierland, 

Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, USA, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 
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Extra telefoonnummer 5 Bijkomend geografisch nummer 


