Algemene voorwaarden voor het gebruik van *bliep

Beter maar vooraf dingen duidelijk afspreken dan dat we achteraf ergens onenigheid over krijgen. Daarvoor zijn deze voorwaarden
bedoeld, die zijn geschreven volgens het Nederlands recht.
Het zou best kunnen dat de voorwaarden of de tarieven van onze diensten door *bliep nog een keer aangepast worden. Dat kan zonder
jouw toestemming. Als we dat doen dan laten we je dat wel minstens vier weken van tevoren weten. Wordt door een wijziging je
afspraak met *bliep minder gunstig? Dan kun je met *bliep stoppen.

1. Wanneer ben je een klant van *bliep?
Zodra je de eerste keer gebruik maakt van je *bliep
aansluiting, via je *bliep simkaart, hebben we een
overeenkomst en ben je klant van ons. Elke simkaart
van *bliep heeft een uiterste geldigheidsdatum. Die
vind je op de verpakking. Je moet de simkaart voor
die geldigheidsdatum hebben geactiveerd.
2. Wanneer ben je geen klant meer van *bliep?
Er zijn verschillende oorzaken en redenen waardoor
je overeenkomst met *bliep kan worden stopgezet.
Als je overeenkomst stopt, dan ben je vanaf dat
moment geen klant meer. Dat betekent dat je de
simkaart dan niet meer kunt gebruiken en tegoed dat
je misschien nog had, vervalt. Dat betalen we je dan
niet terug. Ook je mobiele nummer vervalt dan,
behalve als je op tijd nummerbehoud hebt
aangevraagd.
De overeenkomst met *bliep stopt in ieder geval als
je voor de diensten van *bliep zes maanden lang
geen tegoed hebt verbruikt en in die tijd ook geen
nieuw tegoed hebt gekocht.
*bliep kan ook besluiten de diensten of de
overeenkomst met jou te stoppen als jij slecht
omgaat met onze afspraken, dus als:

• jij je niet houdt aan jouw deel van de overeenkomst

• we zien of vermoeden dat je schade aan *bliep

uit van onze eigen administratie, behalve als je kunt
bewijzen dat dit niet klopt.

betalen? Dan kan *bliep van jou eisen dat je die
schade aan *bliep terugbetaalt.

Heb je je tegoed gekocht, dan wordt dat direct
bijgeschreven. Het tegoed dat je eenmaal hebt
gekocht kan niet worden teruggegeven of omgeruild,
ook niet voor contant geld.

Je simkaart van *bliep heeft een eigen pincode
(persoonlijk identificatienummer) en PUK-code
(persoonlijke deblokkeringssleutel). We rekenen erop
dat je die goed bewaart. Dit geldt ook voor andere
codes die je van *bliep ontvangt. Je bent
verantwoordelijk voor al het gebruik van je
aansluiting via *bliep en de kosten die je hiermee
maakt. Of je je aansluiting nu zelf gebruikt of anderen
dat doen.

4. Wat verwachten we van jou als klant bij *bliep?
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste apparaten
(zoals mobiele telefoon en tablet), om het netwerk en
de diensten van *bliep te kunnen gebruiken. Je
mobiele telefoon moet een zogenaamd CE-certificaat
hebben waardoor we weten dat het een toestel is dat
goed werkt.
• In welke apparaten mag je een *bliep simkaart
gebruiken?
Je mag een *bliep simkaart alleen in je smartphone
of tablet gebruiken. Je mag de simkaart niet in
andere apparaten gebruiken zoals computers,
laptops of WiFi- en MiFi routers.

• Wanneer gebruik je de simkaart op een normale
manier?
Een *bliep simkaart is alleen voor gebruik waardoor
het netwerk niet wordt overbelast. Je belast het
netwerk niet als je bijvoorbeeld websites bezoekt,
Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter en
YouTube gebruikt of mail- en chatgesprekken hebt.
Dat is normaal gebruik maken van je simkaart.

toebrengt

• het mobiele toestel waarmee je gebruik maakt van
*bliep, het mobiele netwerk ernstig stoort
• we zien of vermoeden dat je verkeerde infor-matie
geeft aan *bliep of fraude pleegt
Ga jij niet goed om met onze afspraken, dan wordt je
aansluiting meestal eerst tijdeljk afgesloten. Dat kan
*bliep doen zonder waarschuwing vooraf. Los je de
problemen op, dan kun je weer worden aangesloten
en hou je je tegoed. Los je de problemen niet op
binnen 14 dagen nadat *bliep dat heeft gevraagd,
dan kan *bliep de overeenkomst ook stoppen. Bij
tijdelijk afsluiten of stoppen heb je geen recht op
schadevergoeding.
Er zijn situaties waardoor *bliep zelf gedwongen is
om te stoppen met haar diensten:

• doordat de netwerksamenwerking die *bliep
heeft om zijn diensten aan te bieden, wijzigt of
vervalt
• door technische of bedrijfseconomische redenen
In dat geval kun je natuurlijk niet langer klant van
*bliep zijn, je wordt hierover dan een maand van
tevoren gewaarschuwd.

3. Over het gebruik van *bliep
Om *bliep te kunnen gebruiken moet je tegoed
kopen. Dat kun je op verschillende manieren doen,
die allemaal op bliep.nl staan beschreven. Met dat
tegoed betaal je voor de diensten van *bliep. Op
bliep.nl vind je ook welke diensten dat zijn en wat
het kost. Bij het afrekenen van je verbruik gaan we

• Wanneer gebruik je de simkaart op een abnormale
manier?
Je mag een *bliep simkaart alleen in je smartphone
of tablet gebruiken. Je mag een *bliep simkaart
alleen zo gebruiken dat je het netwerk niet
overbelast. Je belast het netwerk als je bijvoorbeeld
zware bestanden downloadt, langdurig streamt,
veel videobelt of torrents gebruikt. Dat is dus
abnormaal gebruik maken van je simkaart.
*bliep verwacht dat je de juiste informatie aan ons
doorgeeft en wijzigingen bijhoudt. Wij controleren niet
of het klopt wat je doorgeeft.
Je maakt redelijk gebruik van *bliep en brengt het
netwerk van *bliep niet in gevaar. Het is niet de
bedoeling dingen te doen waarmee je het netwerk
overbelast.
Je mag de technische informatie die op de simkaart
staat niet aanpassen of kopiëren. Je gebruikt de
simkaart alleen voor het netwerk en de diensten van
*bliep. Behalve bij roaming moet de elektronische
communicatie daarom altijd beginnen op het netwerk
van *bliep.
Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat
er met jouw telefoon of simkaart gebeurt en de
gevolgen daarvan. *bliep is daar niet verantwoordelijk
voor.
We rekenen erop dat je *bliep, je simkaart en content
diensten die via *bliep worden aangeboden op zo’n
manier gebruikt dat anderen daardoor geen schade
lijden. Doe je dat wel en moet *bliep die schade

Als je simkaart wordt gestolen of als je ‘m verliest,
dan meld je dit zo snel mogelijk aan de
Klantenservice van *bliep zodat de simkaart
geblokkeerd kan worden.
Als je schade hebt als direct gevolg van je
overeenkomst met ons, dan moet je dit binnen twee
maanden bij ons melden. Doe je dat niet, dan
vergoedt *bliep de schade niet, behalve als blijkt dat
je een heel goede reden hebt waarom je niet op tijd
was met melden.
Zolang je *bliep gebruikt mag je via *bliep
aangeboden content diensten gebruiken op de
manier zoals dat bedoeld is. Deze content en de
rechten daarop blijven altijd van *bliep of van andere
personen of bedrijven met wie *bliep daarover
afspraken heeft gemaakt. Dat jij de content mag
gebruiken betekent dus niet dat je daar eigenaar van
bent. Je mag de content ook niet bewerken, kopiëren
of aan anderen doorgeven. *bliep mag diensten met
content wijzigen of stopzetten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van
content van anderen. Je houdt er zelf rekening mee
dat content van anderen mogelijk niet goed werkt en
dat *bliep daar niet verantwoordelijk voor is.
Als je content gebruikt dan hou je je aan de
voorwaarden die daarvoor gelden. Ook zorg je er zelf
voor dat je de juiste apparatuur hebt om die content
te gebruiken.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van
je persoonsgegevens aan iemand anders, *bliep is
dat niet.
5. Wat mag je als klant van *bliep van ons
verwachten?
We zullen jouw gegevens zo goed mogelijk
beschermen en niet zomaar aan anderen doorgeven
zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven.
We gebruiken je persoonsgegevens alleen om:

• de overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren
• je te informeren over onze diensten aan jou,
bijvoorbeeld bij uitbreiding van de mogelijkheden

• het analyseren van het gebruik van het mobiele
netwerk van *bliep, als dat nodig is voor het beheer
van het dataverkeer of voor de continuïteit en
kwaliteit van onze dienstverlening te factureren. Op
jouw verzoek kan *bliep er eventueel voor zorgen

dat jouw nummer op de facturen van mensen die je
hebt gebeld wordt afgeschermd
• het afhandelen van je vragen of klachten
• het voorkomen en bestrijden van misbruik van onze
diensten en fraude
• om vragen te beantwoorden en verzoeken uit
te voeren van de overheid of justitie, als we op
basis van de Nederlandse wet verplicht zijn om dat
te doen. Deze medewerking maakt *bliep trouwens
niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor
veroorzaakt wordt
• je te informeren over vergelijkbare dienstenvan
*bliep, tot het moment dat je aangeeft dit niet
(meer) te willen
• je mening te vragen, tot het moment dat je
aangeeft dit niet (meer) te willen
Alle doelen waar we je persoonsgegevens voor
gebruiken hebben we opgegeven bij het College
Bescherming Persoonsgegevens, zoals de
Nederlandse wet dit van ons vraagt.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan
nodig is. We laten je op bliep.nl zien welke gegevens
we van je hebben, als je wilt kun je die aanpassen.
Mis je hier informatie of wil je hierover nog iets weten
dan kun je dit vragen aan de Klantenservice van
*bliep.
Je hebt het recht om je gegevens over je data- en
belgebruik bij *bliep op te vragen. *bliep mag hier een
vergoeding voor vragen. Omdat deze gegevens zeer
persoonlijk zijn moet je je hiervoor kunnen
identificeren.
Meer informatie over persoonsgegevens en privacy
vind je in het privacy statement van *bliep op de
website.
Het kan voorkomen dat het *bliep netwerk door
onderhoud, een storing of een ernstig incident tijdelijk
helemaal of gedeeltelijk niet beschikbaar is. Is het
netwerk langere tijd niet beschikbaar, dan doet *bliep
haar uiterste best om dit van te voren aan je te
vertellen. Verder probeert *bliep storingen zo snel
mogelijk op te lossen.
*bliep is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van
jou als klant. Indirecte schade is bijvoorbeeld schade
voor dingen die niet in geld uit te drukken zijn zoals
verdriet en teleurstelling of schade door inkomsten of
winst die je bent misgelopen.
Voor alle andere soorten schade dan indirecte
schade geldt dat *bliep daarvoor alleen aansprakelijk
is in de volgende gevallen en tot de volgende
maximale bedragen:

• dood of lichamelijk letsel tot maximaal €900.000,-

je nummer ook weer meenemen. Je nieuwe
aanbieder moet daar dan wel aan meewerken en is
verantwoordelijk dat dit goed gebeurt, *bliep is dat
niet.
Als je klant wordt bij *bliep krijg je uiteraard een
simkaart voor onze diensten. Die simkaart blijft het
eigendom van *bliep of van de netwerkaanbieder met
wie *bliep samenwerkt. Wij mogen beslissen om je
simkaart van *bliep voor een andere te vervangen.
Is je simkaart kapot of gestolen? Dan geeft *bliep je
een nieuwe. *bliep mag hier een vergoeding voor
vragen.
Nieuwe wetten of regelgeving in Nederland kunnen
*bliep dwingen om onderdelen van haar diensten of
je mobiele nummer te wijzigen of in te trekken.
De kwaliteit van het mobiele netwerk waar we
gebruik van maken verschilt per plek, zowel in
Nederland als in het buitenland. Het kan
gebeuren dat er plaatselijk iets is wat het
netwerk verstoort. Daarom kunnen we de
kwaliteit en beschikbaarheid van het netwerk niet
altijd garanderen. *bliep en de beheerder van het
mobiele netwerk kunnen daar niet
verantwoordelijk voor worden gesteld.
*bliep kan diensten beperken. Gebruik in het
buitenland staat standaard aan. Hier betaal je apart
voor. Voor het gebruik in het buitenland kan *bliep
wijzigingen aanbrengen in de landen en netwerken
waar gebruik van wordt gemaakt. De tarieven voor
gebruik in het buitenland vind je op bliep.nl.
Wil je je simkaart of de diensten van *bliep doorgeven
of doorverkopen aan iemand anders, dan mag dat
alleen als je dat met *bliep hebt afgesproken.
Op de overeenkomst met *bliep is het recht van
toepassing dat in Nederland geldt.
7. Hoe gaan we met klachten om?
Als je een klacht hebt over *bliep, meld die dan via
e-mail (hulp@bliep.nl) bij *bliep. *bliep zal in ieder
geval binnen 30 dagen op je klacht reageren. Maar
we proberen dit altijd binnen 1 werkdag te doen.
Ben je niet tevreden over de reactie van *bliep op je
klacht? Dan kun je dit binnen drie maanden bij de
Geschillencommissie melden. De
Geschillencommissie doet dan op basis van haar
eigen regels een uitspraak over de klacht. Wat daar
ook uitkomt, zowel jij als *bliep moeten zich aan deze
uitspraak houden.
De regels van de Geschillencommissie vind je op
www.degeschillencommissie.nl. Om je klacht te
laten behandelen bij de Geschillencommissie
moeten *bliep en jij allebei een vergoeding betalen.

per gebeurtenis

• het door *bliep niet juist verwerken van
persoonsgegevens tot maximaal € 225.000,- per
gebeurtenis voor alle benadeelde klanten bij elkaar
of €2.500,- per klant
• schade aan zaken van jou tot maximaal
€225.000,- per gebeurtenis
Wat nu als meerdere klanten schade hebben
geleden door een gebeurtenis en alle
schadebedragen bij elkaar meer zijn dan de
hierboven vermelde maximale bedragen? Dan wordt
het maximale bedrag over deze klanten evenredig
verdeeld. Dat betekent dat het deel dat iemand krijgt
afhankelijk is van hoe groot zijn schade is ten
opzichte van de totale schade. Is de schade aan jou
het gevolg van opzet of grove schuld van een
leidinggevende van *bliep? Dan is *bliep altijd
aansprakelijk.
6. Belangrijk om te weten Als je via
nummerbehoud een mobiel nummer wilt
meenemen naar *bliep (nummerportering), dan
zullen we dit regelen. Je huidige aanbieder moet
daar dan wel aan meewerken. Over
nummerbehoud moet je met *bliep altijd aparte
afspraken maken. Als je weg gaat bij *bliep kun je

Om te zorgen dat zowel jij als *bliep achteraf nog
goed weten hoe er op je klacht is gereageerd, geven
we altijd schriftelijk antwoord.

Begrippen
In de voorwaarden gebruiken we soms woorden en
termen die misschien niet helemaal duidelijk zijn. Het
is belangrijk dat je begrijpt wat er staat, dus voor de
zekerheid leggen we een aantal woorden en termen
uit.
*bliep
*bliep - United Telecom NV, Postadres: Artilium,
Vaartdijkstraat 19, B-8200 Brugge, Belgium
Aansluiting
De verbinding met het netwerk van *bliep

Algemene voorwaarden
Alle afspraken in dit document.
Content
Alle tekst-, data-, en/of beeldbestanden die je van
*bliep of van anderen gebruikt.
Dienst
De verbinding met het netwerk waar *bliep gebruik
van maakt.
Geschillencommissie
De officiële instantie die in Nederland problemen
tussen bedrijven en klanten oplost. Het adres is:
Geschillencommissie Telecommunicatie,
Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Website:
geschillencommissie.nl.
Klantenservice
De Klantenservice van *bliep die je kunt bereiken via
bliep.nl.
Netwerk
*bliep maakt gebruikt van het netwerk van Tele2
Nederland BV voor het aanbieden van haar diensten.
Nummerbehoud
Met nummerbehoud van *bliep kun je gratis je
bestaande mobiele nummer houden, als je overstapt
van een andere aanbieder naar *bliep, of juist
andersom.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en *bliep voor het
aanbieden en gebruiken van de dienst. Op de
overeenkomst zijn onder andere deze Algemene
voorwaarden van toepassing en de tarieven die je
kunt vinden op bliep.nl.
Persoonsgegevens
Alle gegevens die iets zeggen over jou als persoon.
Apparaat
Een apparaat dat bedoeld is om met een simkaart te
worden aangesloten op het netwerk voor het
ontvangen en verzenden van informatie of
communicatie.
Simkaart
Een simkaart die in combinatie met een apparaat de
mogelijkheid biedt om een bepaald netwerk en de
daarbij behorende dienst te gebruiken.
Tegoed
Het aan *bliep betaalde bedrag waarmee betaald kan
worden voor het gebruik van de diensten van *bliep.
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