
TOEPASSELIJKHEID
De in Aanvullende Voorwaarden opgenomen algemene voorwaarden zijn 
van toepassing indien in aanvulling op de Koop- of Huurovereenkomst 
tussen WORLDLINE en CONTRACTANT de dienst GPRS ten behoeve 
van de telecommunicatie van de WORLDLINE Worldline-betaalterminal(s) is 
afgesloten.

Indien van toepassing worden de hierna opgenomen algemene voorwaar-
den geacht onverkort deel uit te maken van de Koop- of Huurovereenkomst, 
respectievelijk de onderhoudsovereenkomst tussen WORLDLINE en 
CONTRACTANT en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.

ARTIKEL 1 - BEGRIPSBEPALING
In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de navolgende termen de 
daarachter vermelde betekenis:

Contractant: Diegene die met WORLDLINE een overeenkomst voor een 
Aansluiting heeft gesloten.

GPRS-overeenkomst: De tussen WORLDLINE en CONTRACTANT gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de Dienst GPRS.

Dienst GPRS: mobiele Pinnen via het GPRS-netwerk

Mobiel Netwerk: een samenstel van technische voorzieningen voor mobiele 
telecommunicatie waarvan KPN gebruik maakt voor de levering van de 
Dienst GPRS.

SIM-kaart: een chipkaart die behoudens voor zover anders aangegeven, 
benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting.

ARTIKEL 2 - DUUR, PRIJS EN OPZEGGING VAN DE GPRS-
OVEREENKOMST

2.1 De GPRS-overeenkomst wordt gesloten op het ogenblik dat de CONTRAC-
TANT de overeenkomst ondertekent en dit onder de opschortende 
voorwaarde dat deze overeenkomst door WORLDLINE wordt bevestigd. 
De GPRS-overeenkomst wordt aangegaan voor de vaste periode van 36 
maanden die ingaat op de datum van Levering. De GPRS-overeenkomst 
wordt na afloop van de vaste periode telkens stilzwijgend verlengd voor een 
periode van één jaar, tenzij CONTRACTANT de GPRS-overeenkomst uiterlijk 
drie maanden vóór de vastgestelde afloopdatum van de lopende huurperi-
ode heeft opgezegd. Opzegging dient steeds schriftelijk per aangetekende 
post te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden welke ingaat op de eerste dag van de kalendermaand volgend op 
de schriftelijke kennisgeving.

2.2 De door de CONTRACTANT verschuldigde maandelijkse abonnementsprijs 
wordt bij HUUR driemaandelijks vooraf gefactureerd en bij KOOP jaarlijks 
vooraf gefactureerd.

2.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.1 kan de Dienst GPRS tegen en na het 
verstrijken van de vaste periode door elk der partijen worden opgezegd. 
Opzegging dient schriftelijke en per aangetekend te geschieden met 
inachtneming van een opzegperiode van drie maanden.

2.4 De Dienst GPRS eindigt indien alle diensten die bij het Abonnement horen zijn 
beëindigd.

2.5 De opzegging, ontbinding of beëindiging van de GPRS-overeenkomst   levert 
in geen geval grond op tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de 
reeds door WORLDLINE aan CONRACTANT in rekening gebrachte bedragen 
of tot ontbinding van andere diensten of overeenkomsten die met 
WORLDLINE zijn overeen gekomen.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK VAN DE TERMINAL MET DE DIENST GPRS
3.1 De CONTRACTANT kiest volledig op eigen verantwoordelijkheid de 

opstellingsplaats van een Terminal met de Dienst GPRS. De CONTRACTANT 
erkent bij kennis te zijn dat de werking van de terminal over het 
GPRS-netwerk alleen mogelijk is op die locaties waar voldoende bereik is van 
het GPRS-netwerk.
WORLDLINE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade, van welke 
aard dan ook, die het gevolg is van het niet-functioneren van de telecom-
municatieverbinding en/of stroomvoorziening.

3.2 
Dienst GPRS binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de daadwerkelijke 
installatiedatum, schriftelijk bij WORLDLINE te zijn ingediend.

ARTIKEL 4 - EIGENDOM
4.1   De SIM-kaart en het mobiele nummer verbonden aan de Dienst GPRS blijven 

in elk geval uitsluitend eigendom van WORLDLINE.
4.2 De CONTRACTANT verbindt zich ertoe bij beëindiging van de 

GPRS-overeenkomst de SIM-kaart in ongeschonden staat ter beschikking te 
stellen van WORLDLINE.
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