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Nederlands

SNEL VAN START
In dit SIM pakket vind u:
• Uw Ortel Mobile SIM kaart
• Handleiding
• Brief nummerbehoud
Activeer uw Ortel Mobile SIM kaart
1. Plaats de SIM kaart in uw mobiele telefoon
2. Zet uw mobiele telefoon aan
3. Voer uw Ortel Mobile PIN code 0 0 0 0 in.
4. Klaar! U kunt nu bellen en sms’en.
Wanneer uw mobiele telefoon de tekst ‘SIM geweigerd’ weergeeft, betekent dit waarschijnlijk
dat u een SIM-lock op uw toestel heeft.
Voor het verwijderen van deze SIM-lock kunt u contact opnemen met uw huidige mobiele
aanbieder.
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WAT KUNT U DOEN MET UW SIM KAART?
Nederlands

Bellen & SMSen
Wij van Ortel Mobile werken hard om u de beste tarieven voor bellen en SMSen binnen
Nederland en naar het buitenland te geven. Dit zodat u veel belplezier met uw vrienden en
familie kunt beleven.
Mobiel Internet
Met uw nieuwe SIM kaart kunt u ook heel eenvoudig gebruik maken van het voordelige
prepaid internet op uw mobiel. Zo kunt u altijd up-to-date blijven en contact houden met uw
vrienden en familie. Bezoek ortelmobile.nl voor onze huidige tarieven.

6
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Er zijn 2 codes om uw SIM kaart te beveiligen, namelijk de PIN code en de PUK code. Deze
codes verzekeren u dat alleen u de SIM kaart kunt gebruiken. Wij adviseren u dan ook om de
PIN en PUK codes op een veilige plek te bewaren.

Nederlands

SIM KAART VEILIGHEID

PIN Code
De standaard Ortel Mobile PIN code is 0 0 0 0 . U heeft deze code nodig om de SIM kaart
voor het eerst te gebruiken. Wanneer uw SIM kaart geactiveerd is, adviseren wij u om uw
eigen 4-cijferige code in te stellen.
1. Toets * * 0 4 * gevolgd door uw PIN code
2. Toets * gevolgd door uw nieuwe 4-cijferige PIN code
3. Toets nogmaals * gevolgd door uw nieuwe PIN code en sluit af met een #.
Uw SIM kaart wordt geblokkeerd wanneer u achtereenvolgens 3 keer de verkeerde PIN code
intoetst. Op het scherm wordt dan naar uw PUK code gevraagd.
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Nederlands
8

PUK Code
De PUK code vind u op de SIM kaart houder. U heeft uw PUK code nodig om de SIM kaart te
deblokkeren. U kunt deze code niet wijzigen.
1. Voer uw PUK code in wanneer naar deze wordt gevraagd.
2. Toets uw nieuwe PIN code, daarna nogmaals uw nieuwe PIN code.

connecting your world
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Nederlands

BELTEGOED OPWAARDEREN & OPVRAGEN
U kunt uw beltegoed opwaarderen met opwaardeerkaarten en e-vouchers.
Deze zijn verkrijgbaar in verschillende winkels of online.
(Bezoek www.ortelmobile.nl om uw dichtstbijzijnde winkel te vinden).
Hoe kunt u opwaarderen?
Op de achterzijde van de opwaardeerkaart vind u een kraslaag. Onder de kraslaag vind u
een 15-cijferige code waarmee u uw beltegoed kunt opwaarderen. Wanneer u een e-voucher
koopt kunt u het nummer terugvinden op uw e-voucher. Uw beltegoed is 6 maanden geldig.
1. Bel gratis 1 2 4 4 en kies optie 9 in het menu.
2. Toets de 15-cijferige code in sluit af met een #.
3. Uw beltegoed is nu opgewaardeerd.
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Nederlands

Hoe kunt u uw beltegoed controleren?
U kunt uw beltegoed en de geldigheid als volgt controleren (gratis service):
1. Bel * 1 0 1 # - Uw huidige saldo en geldigheidsdatum zal op uw scherm worden weergegeven.
2. Bel 1 2 4 4 en kies optie 1. U zult de hoogte van uw beltegoed en geldigheidsdatum horen.
Vanuit het buitenland kunt u + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 bellen om de hoogte van uw beltegoed
en geldigheidsdatum te controleren.
Opwaarderen vanuit het buitenland
De opwaardeercode 1 2 4 4 werkt niet wanneer u in het buitenland bent.
Opwaarderen vanuit het buitenland gaat als volgt:
1. Bel + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 .
2. Toets vervolgens uw 15-cijferige code in en sluit af met #.
Deze dienst in niet gratis en u dient minimaal € 3,00 beltegoed te hebben om te kunnen
opwaarderen vanuit het buitenland.

10
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Gratis nummer behoud
Wilt u uw huidige mobiele nummer behouden? U heeft dan ons nummerbehoud formulier
nodig die u kunt vinden in op onze website www.ortelmobile.nl. Vul het formulier in, stuur het
gratis op en wij zorgen ervoor dat uw huidige nummer wordt overgezet naar uw Ortel Mobile
SIM kaart. (Het overzetten kan14 dagen duren, afhankelijk van uw vorige provider)

Nederlands

SERVICES VAN ORTEL MOBILE
Behalve goedkoop nationaal en internationaal bellen, SMSen en mobiel internetten biedt
Ortel Mobile ook de volgende services aan:

OPMERKING:
Nummerbehoud is alleen mogelijk wanneer uw huidige provider geen restricties heeft op uw
huidige nummer.
Voicemail
Wanneer u niet bereikbaar bent of niet de telefoon opneemt kan iemand een boodschap
achterlaten. Wanneer iemand een een boodschap heeft achtergelaten, ontvangt u een SMS
bericht. Voicemail berichten worden 72 uur bewaard. U kunt de voicemail beluisteren door te
bellen naar:
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Nederlands

Vanuit Nederland: Bel 1 2 3 3 of 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Vanuit het buitenland: Bel 1 2 3 3 of + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3 .
Voicemail aan/uitzetten
U kunt heel gemakkelijk uw voicemail aan- en uitzetten. Om uw voicemail aan te zetten,
toetst u 1 2 3 3 1 en volgt u de instructies. Om uw voicemail uit te zetten, toetst u 1 2 3 3 9
en volgt u weer de instructies van het menu.
Klantenservice
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
Tel: 0 9 0 0 - 1 6 1 2 0 0 (€0,15/min. + starttarief)
Openingstijden:
Ma – Vr 8.00 uur t/m 22.00 uur,
Za 9.00 uur t/m 17.00 uur.
(Gesloten op zon- en nationale feestdagen)

12
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Nederlands

BELANGRIJKE ORTEL NUMMERS
Binnenland
Voicemail:..........................1 2 3 3 of 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Voicemail aanzetten: .........1 2 3 3 1
Voicemail uitzetten: ...........1 2 3 3 9
Opwaarderen:...................1 2 4 4
Beltegoed opvragen:..........* 1 0 1 #
Eigen nummer opvragen:...* 1 4 9 #
Klantenservice:...................0 9 0 0 1 6 1 2 0 0 0 (€ 0,15 p/min. + starttarief)
Buitenland
Voicemail:..........................1 2 3 3 of + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Opwaarderen:...................+ 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4
Klantenservice:...................+ 3 1 6 1 2 0 0 1 2 0 0
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USER MANUAL
Welcome and thank you for choosing Ortel Mobile!
This user manual explains how to use Ortel Mobile in a few simple steps.
Visit www.ortelmobile.nl for all our rates, promotions, news and much more.
English
14

We wish you pleasant talks with your loved ones here and abroad!
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GETTING STARTED
In this SIM package you will find the following:
• Your Ortel Mobile SIM card
• User Manual
• Letter for number portability
English

Activate your Ortel Mobile SIM card
1. Insert the SIM card in your mobile phone
2. Switch on your mobile phone
3. Enter your Ortel Mobile PIN code 0 0 0 0
4. Done! You can now start calling and sms
If your mobile phone displays the message “SIM refused”, your phone is probably SIM locked.
Please go then to your mobile provider and let your mobile phone get unlocked.

16
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WHAT CAN YOU DO WITH YOUR SIM CARD?

Mobile Internet
With your new Ortel Mobile SIM card you can also make use of cheap prepaid mobile internet
to stay up to date and connected to your friends and family. Check ortelmobile.nl for our
current rates.
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Calls & SMS
We at Ortel Mobile are continuously trying to find the best rates for you to call and text within
the Netherlands and abroad. We make sure that you enjoy pleasant talks and chats with your
friends and family.
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SIM CARD PROTECTION
There are 2 codes that protect your SIM card from misuse, the PIN code and the PUK code.
These codes secure that only you can use this SIM card. Therefore we advise you to not throw
them away, but keep the PIN and PUK codes at a secure place.
English

PIN Code
The default Ortel Mobile PIN code is 0 0 0 0 .
You need this code when you start using this SIM card.
As soon as you activated your SIM card, we advise you to change the PIN code into
a 4-digit code you prefer.
1. Enter * * 0 4 * followed by your current PIN code.
2. Enter * followed by your new four-digit PIN code
3. Enter * again, re-enter your new PIN code and enter # .
If you enter the wrong PIN code three times in a row, your SIM card will be blocked.
The screen will then ask for your PUK code.

18
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PUK Code
Your PUK code is printed on your SIM card holder.
You will need your PUK code to unlock the SIM card again.
You cannot change this code.
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1. Enter your PUK code when your mobile is asking for it.
2. Enter your new PIN code; re-enter your new PIN code.
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TOP UP & CHECK YOUR CALL CREDIT
You can top up your call credit with top-up cards or e-vouchers. You can buy them either in
local shops or online (visit www.ortelmobile.nl, also to find your nearest shop).

English

How to top up your call credit?
On the backside of the top-up card you will find a scratch-off panel. Under this panel you will
find the 15-digit number you need to top up your call credit. If you buy an e-voucher, you find
the number displayed on the voucher.
Your call credit is valid for 6 months.
1. Call 1 2 4 4 (free service) and select option 9 in the menu.
2. Enter the 15-digit top-up code and finish with #.
3. Your call credit is now topped up.

20
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Checking your call credit
You can check your call credit and its expiry date with one of the following methods (free
service):

If you’re abroad you can call + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 to check your balance and expiry date.
Topping up from abroad
The top-up code 1244 does not work when you’re abroad.
If you want to top up while abroad, please follow the steps:

English

1. Call * 1 0 1 # – your current call credit balance and expiry date will be displayed on your mobile.
2. Call 1 2 4 4 and select option 1. You will hear the balance of your call credit and the expiry date.

1. Call + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 .
2. Enter then the 15-digit top up code and finish with # .
This service is not free of charge and you need to have at least €3,00 remaining call credit to
top up from abroad.
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Services of Ortel Mobile
Besides cheap national and international calls, SMS and mobile internet Ortel Mobile also
offers the following services:

English

Free number portability
Do you wish to keep your present number?
Then you will need our number portability form that you can find on our website. Fill it in, send
it to us for free and we will arrange that your current mobile number will be ported to your
Ortel Mobile SIM card. This can take up to 14 days, depending on your provider.
NOTE:
Number portability is only possible if your current provider does not have restrictions on your
number.
Voicemail
Your callers can leave a message for you if you miss a call or can’t answer your mobile phone.
When a caller has left a voicemail, you will receive an SMS message to inform you about the
call. Voicemail messages are saved for 72 hours. You can listen to the voicemail by calling
following numbers:

22
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From the Netherlands: Call 1 2 3 3 or 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
From abroad: Call 1 2 3 3 or + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3 .

English

Switching your voicemail on and off
You can easily switch your voicemail on and off. To switch your voicemail on, enter 1 2 3 3 1
and follow the instructions. To turn off your voicemail, enter 1 2 3 3 9 and follow the
instructions again from the menu.
Customer Service
If you have any further questions, you can always call our customer service:
Tel: 0 9 0 0 - 1 6 1 2 0 0 0 (0,15 €/min. + set-up fee)
Opening hours
MO - FR 8.00 - 22.00
SA 9.00 - 17.00
(Closed on Sundays and national holidays)
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IMPORTANT ORTEL NUMBERS

English

In the Netherlands
Voicemail:.................. 1 2 3 3 or 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Voicemail on :............ 1 2 3 3 1
Voicemail off: ............ 1 2 3 3 9
Topping up :............... 1 2 4 4
Call credit:................. * 1 0 1 #
Own number:............ * 1 4 9 #
Customer service:...... 0 9 0 0 1 6 1 2 0 0 0 (€ 0,15 p/min. + starting fee)
Abroad
Voicemail:.................. 1 2 3 3 or + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Topping up:................ + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4
Customer service:...... + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 0 0

24
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Witamy i dziękujemy za wybranie Ortel Mobile!
Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia krok po kroku jak używać Ortel Mobile.
Odwiedź www.ortelmobile.nl aby sprawdzić nasze ceny, promocje, aktualności i wiele innych
informacji.
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ZAWARTOŚĆ

Polski
26

Szybki start ............................................................................................................................... 27
Co możesz zrobić ze swoją kartą sim?......................................................................................... 28
Co możesz zrobić ze swoją kartą sim?......................................................................................... 28
Kod PIN..................................................................................................................................... 29
Kod PUK.................................................................................................................................... 29
Doładowanie i sprawdzenie stanu konta . .................................................................................... 30
Jak sprawdzić stan konta?........................................................................................................... 31
Doładowanie z zagranicy........................................................................................................... 31
Przeniesienie numeru.................................................................................................................. 32
Poczta głosowa.......................................................................................................................... 32
Biuro Obsługi Klienta.................................................................................................................. 33
Ważne numery Ortel.................................................................................................................. 34
Warunki ogólne (Holenderski)..................................................................................................... 46

connecting your world

2912NL_SIMPACK_Manual_85x54_binnenwerk.indd 26

2/27/2013 11:53:25 AM

SZYBKI START

Aby aktywować kartę SIM
1. Włóż kartę SIM do telefonu komórkowego
2. Włącz telefon
3. Wpisz Kod PIN 0 0 0 0
4. Gotowe! Teraz można rozpocząć wykonywanie połączeń i SMS
Jeżeli na ekranie Twojego telefonu wyświetli się napis : “SIM odrzucona” oznacza to, że twój telefon
posiada blokadę kary SIM. Proszę udać się do swojego operatora komórkowego w celu zdjęcia
blokady.
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W tym pakiecie SIM znajdują się:
• Twoja Ortel Mobile karta SIM
• Instrukcja obsługi
• Przenoszenie numerów list
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CO MOŻESZ ZROBIĆ ZE SWOJĄ KARTĄ SIM?
Dzwonić, dostawać i wysyłać sMs-y
Ortel Mobile ciężko pracuje nad tym, aby zapewnić użytkownikom najlepsze stawki za połączenia
w Holandii i za granicą. Dotyczy to także wiadomości tekstowych. Wszystko po to, abyś cieszył się z
kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.
Internet w telefonie
Dzięki nowej karcie SIM możesz w bardzo prosty sposób i po bardzo korzystnych cenach używać
Internetu w telefonie. Możesz dzięki temu być zawsze w kontakcie z Twoją rodziną i przyjaciółmi.
Odwiedź ortelmobile.nl, aby sprawdzić nasze aktualne ceny.
Polski

OCHRONA KARTY SIM
Są 2 kody, które chronią Twoją kartę przed niewłaściwym wykorzystaniem, kod PIN i kod PUK.
Te kody zapewniają, że tylko Ty możesz używać tej karty SIM. Dlatego radzimy nie wyrzucać tych
kodów, lecz trzymać kod PIN i PUK w bezpiecznym miejscu.

28
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Kod PIN
Domyślnym kodem PIN Ortel Mobile jest 0 0 0 0 . Potrzebujesz tego kodu aby zacząć używać kartę
SIM. Po aktywowaniu karty SIM radzimy jak najszybciej zmienić kod PIN na inny preferowany
4-cyfrowy kod.
1. Wpisz * * 0 4 * a następnie aktualny kod PIN
2. Wpisz * a następnie nowy 4 cyfrowy kod PIN
3. Wpisz znowu * i powtórz nowy kod PIN, a następnie naciśnij #.

Kod PUK
Kod PUK jest wydrukowany na opakowaniu karty SIM. Potrzebujesz tego kodu, aby odblokować
kartę SIM. Tego kodu nie można zmienić.

Polski

Jeżeli trzy razy z rzędu wprowadzono niewłaściwy kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana.
Będziesz poproszony o podanie kodu PUK.

1. Wpisz kod PUK kiedy twój telefon o to prosi.
2. Wpisz nowy kod PIN, następnie powtórz nowy kod PIN
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DOŁADOWANIE I SPRAWDZENIE STANU KONTA
Możesz doładować swoje konto kupując kartę-zdrapkę lub e-voucher - wydruk z terminala
płatniczego. Możesz je kupić w lokalnym sklepie oraz przez internet (odwiedź www.ortelmobile.nl,
także po to, aby znaleźć najbliższy sklep).
Jak doładować konto?
Na odwrotnej stronie karty-zdrapki kod doładowania znajduje się w polu, które trzeba najpierw
zdrapać. Ten 15 cyfrowy kod potrzebny jest, aby doładować konto. Jeżeli kupiłeś e-voucher to kod
potrzebny do doładowania znajduje się na nim.
Doładowanie jest ważne przez 6 miesięcy.
Polski
30

1. Wybierz 1 2 4 4 (usługa bezpłatna) i wybierz opcję 9
2. Wpisz 15 cyfrowy kod doładowania i naciśnij #.
3. Właśnie doładowałeś swoje konto.
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Jak sprawdzić stan konta?
Możesz sprawdzić stan swojego konta oraz jego ważność w następujące sposoby (usługa
darmowa):
1. Zadzwoń * 1 0 1 # - Obecne saldo i data ważności pojawi się na ekranie.
2. Zadzwoń 1 2 4 4 i wybrać opcję 1. Będziesz świadomy swojego stanu i daty ważności usłyszeć.

Doładowanie z zagranicy
Numer 1244 nie działa, jeżeli jesteś za granicą. Wtedy, jeżeli chcesz doładować swoje konto
postępuj według następujących wskazówek:

Polski

Z zagranicy pod numerem + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 za kwotę swojego kredytu i przed datą
przyjazdu.

1. Zadzwoń + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 .
2. Wpisz 1 5 cyfrowy kod doładowania i naciśnij #.
Ta usługa nie jest bezpłatna i trzeba posiadać przynajmniej €3,00 kredytu aby doładować
konto z zagranicy.
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USŁUGI W SIECI ORTEL MOBILE
Oprócz tanich połączeń krajowych i międzynarodowych, SMS i mobilnego internetu,
Ortel Mobile oferuje również następujące usługi:
Darmowe przeniesienie numeru
Chcesz zachować swój obecny numer? Potrzebujesz do tego naszego wniosku o przeniesienie
numeru, który znajduje się w tym pakiecie. Wypełnij go i wyślij bezpłatnie, a my zajmiemy się
przeniesieniem Twojego numeru na Ortel Mobile kartę SIM.

Polski
32

UWAGA:
Przeniesienie numeru jest wtedy możliwe, jeżeli Twój obecny usługodawca nie ma restrykcji na Twój
numer.
Poczta głosowa
Dzwoniący do Ciebie mogą zostawić wiadomość, gdy przegapisz połączenie lub nie możesz
odebrać telefonu. Zostaniesz poinformowany o tym, że ktoś zostawił wiadomość na Twojej poczcie
głosowej poprzez SMS. Wiadomości głosowe są zapisane przez 72 godziny. Możesz odsłuchać
swoją pocztę głosową dzwoniąc pod poniższe numery:
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W Holandii: Dzwoń 1 2 3 3 albo 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Za granicą: Dzwoń 1 2 3 3 albo + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3 .
Włączenie i wyłączenie poczty głosowej
W bardzo łatwy sposób możesz włączyć lub wyłączyć swoja pocztę głosową. Aby włączyć pocztę
wybierz 1 2 3 3 i postępuj według instrukcji, aby wyłączyć wybierz 1 2 3 3 9 .
Biuro Obsługi Klienta
Jeżeli masz jakieś pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta:
Tel: 0 9 0 0 - 1 6 1 2 0 0 0 (€0,15 za min. + oplata inicjacyjna)
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WAŻNE NUMERY ORTEL
W Holandii:
Poczta głosowa:..................... 1 2 3 3 albo 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Włączenie poczty głosowej: . .1 2 3 3 1
Wyłączenie poczty głosowej: .1 2 3 3 9
Doładowanie konta:............... 1 2 4 4
Sprawdzenie stanu konta:....... * 1 0 1 #
Sprawdzić własny numer:....... * 1 4 9 #
Biuro Obsługi Klienta:............. 0 9 0 0 1 6 1 2 0 0 0
(€ 0,15 za min. + opłata inicjacyjna)
Polski
34

Za granicą:
Poczta głosowa:..................... 1 2 3 3 albo + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Doładowanie konta:............... + 3 1 6 . 1 2 0 0 1 2 4 4
Biuro Obsługi Klienta:............. + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 0 0
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KULLANIM KILAVUZU
Hoşgeldiniz! Ortel Mobile’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu birkaç basit adımda Ortel Mobile’ı nasıl kullanacağınızı anlatmaktadır.
Tüm tarifelerimiz, haberler ve daha fazlası için www.ortelmobile.nl adresini ziyaret ediniz.
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BAŞLANGIÇ
SİM paketinizde aşağıdakileri bulabilirsiniz
• Ortel Mobile SİM kartınız
• Kullanım Kılavuzu
• Numara taşıma mektubu
Ortel Mobile SİM kartınızı aktive edin
1. SİM kartınızı cep telefonunuza yerleştirin.
2. Cep telefonunuzu açın
3. Ortel Mobile PİN kodunuzu girin 0 0 0 0
4. İşlem tamamlandı! Şimdi aramaya başlayabilirsiniz.

2912NL_SIMPACK_Manual_85x54_binnenwerk.indd 37
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Eğer cep telefonunuz ‘’SİM Reddedildi’’ mesajı veriyorsa, cep telefonunuz muhtemelen SİM kilidine
sahiptir. Lütfen cep telefonu satıcınız ile SİM kilidinin açılması için temasa geçiniz.
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SİM KARTINIZLA NE YAPABİLİRSİNİZ?
Arama ve SMS
Ortel Mobile olarak Hollanda içi ve dışında, arama ve SMS’te en iyi tarifeleri bulabilmek için sürekli
çaba göstermekteyiz. Dostlarınız ve aileniz ile keyifli sohbetlerinizi garantiye alıyoruz.
Mobil Internet
Ortel Mobile SİM kartınız ile aynı zamanda hesaplı kontörlü mobil interneti de kullanabilirsiniz.
Böylece gelişmeleri takip edebilir, her zaman dostlarınız ve aileniz ile iletişimde kalabilirsiniz.
Güncel tarifelerimiz için www.ortelmobile.nl adresini ziyaret ediniz.

Türkçe
38
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SİM KART GÜVENLIĞI
SİM kartınızı kötü amaçlı kullanımdan korumak için PİN ve PUK olmak üzere iki kod bulunmaktadır.
Bu kodlar SİM kartınızı sadece sizin kullanmanızı güvence altına almaktadır. Bu nedenle PİN ve PUK
kodlarınızı güvenli bir yerde tutmanızı ve atmamanızı tavsiye ederiz.
PİN Kodu
Ortel Mobile standart PİN kodu 0 0 0 0 ’ dır. SİM kartınızı kullanmaya başlamak için bu koda
ihtiyacınız bulunmaktadır. SİM kartınızı aktive eder etmez PİN kodunuzu sizin tercihiniz olan bir
başka 4 haneli kod ile değiştirmenizi öneriyoruz.

Eğer yanlış PİN kodunu ardarda üç defa girerseniz, SİM kartınız bloke olacaktır. PUK kodunuzu
soran bir ekran karşınıza çıkacaktır.
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1. * * 0 4 * tuşlamanızın ardından mevcut PİN kodunuzu tuşlayın.
2. * tuşuna basmanızın ardından yeni PİN kodunuzu girin.
3. Tekrar * tuşuna basın, yeni PİN kodunuzu tekrar girin ve ardından # tuşuna basın.
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PUK Kodu
PUK kodunuz SİM kart tutucunuza basılıdır. PUK kodunuz SİM kartınızı tekrar açmak için gereklidir.
Bu kodu değiştiremezsiniz.
1. PUK kodunuzu cep telefonunuz sorduğunda giriniz.
2. Yeni PİN kodunuzu giriniz; yeni PİN kodunuzu tekrar giriniz.

Türkçe
40
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KONTÖR YÜKLEME & KONTROLÜ
Kontör yükleme kartları veya e-makbuz ile kontör yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunları
bulunduğunuz semtteki satış noktaları veya online satın alabilirsiniz. (Size en yakın satış noktalarını
görmek için www.ortelmobile.nl adresini ziyaret ediniz)
Kontör nasıl yüklenir?
Kontör kartınızın arkasında bir kazıma alanı bulacaksınız. Bu alanın altında kontör yükleme işlemi
için gereken 15 haneli numara yer almaktadır. Eğer bir e-makbuz satın aldıysanız, bu numaranın
makbuzunuzun üzerinde yer aldığını göreceksiniz.
Kontörünüz 6 ay boyunca geçerlidir.
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1. 1 2 4 4 ’ü arayın (Ücretsiz servis) ve menüden 9’u seçin.
2. 15 haneli kontör yükleme kodunuzu girin ve # ’i tuşlayarak bitirin.
3. Kontörünüz şimdi yüklenmiştir.
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Bakiyenizi kontrol etmek
Bakiyenizi ve kullanım süresinin bitiş tarihini aşağıdaki yöntemlerden biri ile kontrol edebilirsiniz.
(Ücretsiz hizmet)
1. * 1 0 1 # ’i arayın, kalan bakiyeniz ve kullanım süresinin bitiş tarihi cep telefonunuzun ekranında
belirecektir.
2. 1 2 4 4 ’ü arayın ve 1. seçeneği tuşlayın. Kalan bakiyenizle ilgili bilgiyi ve kullanım süresinin bitiş
tarihini dinleyebilirsiniz.
Yurtdışından Kontör yüklemek
Yurtdışında iseniz 1244 no’lu kontör kodu kullanılamaz. Eğer yurtdışındayken kontör yüklemek
istiyorsanız:
1. + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4 no’lu numasagi arayın.
2. 15 haneli kontör yükleme kodunuzu girin ve #’i tuşlayarak bitirin.
Türkçe
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Bu hizmet ücretsiz değildir ve yurtdışından kontör yükleme yapabilmeniz için hesabınızda en az
€3,00 kontör bulunması gerekmektedir.
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ORTEL MOBİLE HİZMETLERİ
Ucuz yurtiçi ve yurtdışı aramalar.
SMS ve Mobil İnternet’e ek olarak Ortel Mobile ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
Ücretsiz numara taşıma
Şu anki numaranızı kaybetmek istemiyor musunuz?
O halde websitemizdeki numara taşıma formuna ihtiyacınız var. Doldurun, bize ücretsiz olarak
gönderin ve biz şu anki numaranızı elinizde bulunan Ortel Mobile SİM kartına taşıyalım. (Önceki
operatorunuza bağlı yaklaşık olarak 14 güne kadar sürebilmektedir.)

Seslimesaj
Eğer cevap vermezseniz, arayanlar size mesaj bırakabilir. Eğer arayan bir seslimesaj bırakırsa,
aramayla ilgili sizi bilgilendiren bir SMS alırsınız. Seslimesajlar 72 saat saklanır. Seslimesajlarınızı
aşağıdaki numaraları arayarak dinleyebilirsiniz.
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UYARI:
Numara taşıma sadece eğer şu anki hizmet sağlayıcınız SİM kartınız üzerine sınırlamalar koymamış
ise uygulanabilir.
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Hollanda’dan 1 2 3 3 veya 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3 ’ü arayın.
Yurtdışından: 1 2 3 3 veya + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3 ’ü arayın.
Sesli Mesaj açma/kapatma
Sesli mesaj servisini kolayca açıp kapatabilirsiniz. Sesli mesaj servisini açmak için, 1 2 3 3 1 arayın
ve talimatları takip edin. Sesli mesaj servisini kapatmak için, 1 2 3 3 9 arayın ve tekrar menüdeki
talimatları takip edin.
Müşteri Hizmetleri
Eğer başka sorularınız var ise, müşteri hizmetlerimizi her zaman arayabilirsiniz:

Türkçe
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Tel: 0 9 0 0 - 1 6 1 2 0 0 0 (0,15 €/dakika. + bağlantı ücreti)
Hizmet saatleri:
PTS - CUM 8.00 - 22.00,
CTS 9.00 - 17.00
(Pazar günleri ve resmi tatil günleri kapalıdır)
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ÖNEMLİ ORTEL NUMARALARI
Hollanda’dan
Sesli mesaj......................1 2 3 3 veya 0 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Sesli mesaj açma: ...........1 2 3 3 1
Sesli mesaj kapatma: ......1 2 3 3 9
Kontör yükleme................1 2 4 4
Bakiye kontrolü................* 1 0 1 #
Kendi numaranız.............* 1 4 9 #
Müşteri hizmetleri............0 9 0 0 1 6 1 2 0 0 0 (€0,15/dakika. + bağlantı ücreti)
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Yurtdışı
Sesli mesaj......................1 2 3 3 veya + 3 1 6 1 2 0 0 1 2 3 3
Kontör yükleme................+ 3 1 6 1 2 0 0 1 2 4 4
Müşteri hizmetleri............+ 3 1 6 1 2 0 0 1 2 0 0
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ALGEMENE
VOORWAARDEN

46
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Introductie
Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Ortel Mobile B.V. Deze algemene voorwaarden
hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten en aanvullende diensten van Ortel Mobile.
Eventuele andere producten en diensten van Ortel Mobile, waaronder begrepen mobiele randapparaten en service daarop, vallen buiten de werking
van deze algemene voorwaarden.
Meer informatie over de producten en diensten van Ortel Mobile, de geldende tarieven en overige voorwaarden vindt u op de internetsite www.
ortelmobile.nl. Ortel Mobile adviseert u deze internetsite regelmatig te raadplegen.
© Ortel Mobiel B.V.
Versie november 2012
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1 ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met
een hoofdletter aangegeven.
Aanbiedingsvorm: 	Een aanbod voor een Aansluiting en/of Dienst met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en
voorwaarden.
Aansluiting: 	De mogelijkheid om met een daarvoor geschikt Mobiel Randapparaat gebruik te maken van één of meer Mobiele
Telecommunicatiediensten alsmede van de daarbij afgenomen Aanvullende Diensten en eventuele Contentdiensten
van Derden.
Aanvullende Dienst: 	(a) Een in het kader van een Mobiele Telecommunicatiedienst door Ortel Mobile geboden bijzondere telecommunicatiefaciliteit, die betrekking kan hebben op onder meer de routering, verbindingsopbouw, opslag of bewerking van
gegevens, zoals de diensten “NummerWeergave”, “Voicemail”, “SMS” of “MobielTV”, (b) een Contentdienst van Ortel
Mobile of (c) een andere dienst die in verband met de levering van een Mobiele Telecommunicatiedienst door Ortel
Mobile wordt aangeboden.

48
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Abonnement: 	Een Aansluiting, waarbij de verschuldigde vergoedingen door middel van een nota aan de Contractant in rekening
worden gebracht.
Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Ortel Mobile.
Consument:

De Contractant die een Aansluiting gebruikt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Contentdienst: 	Een door Ortel Mobile of een derde geboden dienst waarbij de Eindgebruiker - met behulp van een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst zoals SMS of MMS - informatie, tekst-, geluids- en/of beeldbestanden,
applicaties, software en dergelijke kan ontvangen, inzien, gebruiken, delen of verspreiden, alsmede combinaties van
het voorgaande, zoals SMS- of MMS-inhoudsdiensten, mobiele internetdiensten of 0800/090x-diensten.
Contractant:

Degene die met Ortel Mobile een overeenkomst voor een aansluiting heeft gesloten.

Datadienst:

D e mobiele telecommunicatiedienst van Ortel Mobile die het mogelijk maakt dat dataverkeer wordt afgewikkeld
vanaf en naar netwerkaansluitpunten op het Mobiele Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele
Netwerk direct of indirect is verbonden, met inachtneming van enige technische standaard met behulp waarvan Ortel
Mobile datadiensten aanbiedt.

Dienst: 		

Een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst.
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Eindgebruiker:

De natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van een Aansluiting.

Internetsite:

De internetsite met het adres www.kpn.com, dan wel een ander door Ortel Mobile aan te geven internetadres.

Ortel Mobile:

Ortel Mobiel B.V.

Maand: 		Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand, tenzij uit de context voortvloeit
dat een kalendermaand wordt bedoeld.
Mobiel Netwerk: 	Een samenstel van technische voorzieningen voor mobiele telecommunicatie waarvan Ortel Mobile gebruik maakt
voor de levering van Diensten.
Mobiel Randapparaat: 	Een mobiele zend- en/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met
een Mobiel Netwerk verbonden te worden.
Mobiele
Telecommunicatiedienst: 	De Mobiele Telefoondienst, Datadienst en/of een andere, door Ortel Mobile aangeboden en als zodanig aangeduide
dienst.

50
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Netwerk Aanbieder:

De aanbieder van een Mobiel Netwerk

Prepaid Aansluiting: 	Een Aansluiting, niet zijnde een Abonnement, waarbij de daarvoor verschuldigde vergoedingen door afwaardering van
		
Prepaid Tegoed worden voldaan.
Prepaid Tegoed: 	Het vooruitbetaalde bedrag tegen afwaardering waarvan Contractant gebruik kan maken van via een Prepaid
Aansluiting geboden diensten.
SIM-kaart:

Een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting.

Verkeerskosten: 	De door de Contractant verschuldigde vergoedingen die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst en die bestaan
uit vergoedingen voor het tot stand gebrachte of anderszins gerealiseerde telecommunicatieverkeer.
Werkdagen:

Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
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1.2
Algemeen
1.2.1 	Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod voor Diensten en op overeenkomsten tussen Ortel Mobile en de
Contractant voor de levering daarvan.
1.2.2 	Partijen kunnen, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, aan een Aansluiting Diensten toevoegen of de Aansluiting of
Diensten wijzigen of beëindigen. De nadere overeenkomst daartoe komt tot stand op één van de navolgende wijzen:
a) doordat feitelijk gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende Dienst; of
b) op overeenkomstige wijze als neergelegd in artikel 1:3 van de Algemene Voorwaarden; of
c) op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door Ortel Mobile aangegeven.
Op iedere aldus tot stand gekomen nadere overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2.3 	De Algemene Voorwaarden zijn verdeeld in hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is van toepassing op iedere Aansluiting of Dienst. De
overige hoofdstukken zijn slechts van toepassing indien de Aansluiting of Dienst, waarop dat hoofdstuk betrekking heeft, is overeengekomen.
1.2.4 	De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met derden die Contractant (of Eindgebruiker) met behulp van
een Aansluiting aangaat, zoals bij Content diensten van derden, maar wel op het gebruik van de Aansluiting om deze diensten van 		
derden te bereiken.
1.2.5 	Voor specifieke Aanbiedingsvormen kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die door Ortel Mobile bekend worden gemaakt en van
toepassing worden verklaard.
1.2.6 	Eventuele, in het kader van de Aansluiting relevante, door Ortel Mobile onderschreven gedragscodes zijn aangegeven op haar
Internetsite. Voor zover relevant zijn deze gedragscodes van toepassing op de overeenkomst voor een Dienst.
1.2.7 	Indien de Contractant niet de Eindgebruiker is, staat de Contractant in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen
door die Eindgebruiker.
52
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1.3
Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg
Indien en voor zover een overeenkomst langs elektronische weg (waaronder in dit verband mede wordt verstaan op telefonische wijze) wordt
aangeboden of tot stand komt, zijn tevens de bepaling van dit artikel van toepassing:
a) 
De overeenkomst wordt uitsluitend in de Nederlandse taal gesloten.
b) 	Op de Internetsite zijn algemene gegevens omtrent Ortel Mobile als aanbieder van Diensten raadpleegbaar, zoals in dit kader relevante
registers waar Ortel Mobile is ingeschreven, relevante vergunningen waaraan Ortel Mobile is onderworpen en BTW identificatienummers.
c) 	Indien door of voor risico van de Contractant langs elektronische weg gegevens worden ingevoerd teneinde een overeenkomst tot stand
te doen komen, staat de Contractant in voor de juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. Ortel Mobile is
niet gehouden, maar wel gerechtigd, de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren.
d) 	Een Consument mag een overeenkomst, indien en voor zover dit een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 7:46a, onder a,
Burgerlijk Wetboek betreft, zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen 7 Werkdagen na totstandkoming daarvan (dan wel, indien
van toepassing, binnen 7 Werkdagen na ontvangst door de Contractant van de middelen voor toegang, zoals de beveiligingscode
en/of benodigde applicaties en/of software). Dit recht op ontbinding geldt niet indien de gebruikmaking en/of raadpleging van de
desbetreffende Dienst door, met medeweten van, of voor het risico van de Contractant binnen de periode van 7 Werkdagen is begonnen,
dan wel indien op grond van de wet dit recht niet van toepassing is.
1.4
1.4.1

Sim-kaarten
Ortel Mobile stelt voor zover noodzakelijk aan de Contractant van een Aansluiting een SIM-kaart ter beschikking. De SIM-kaart blijft
eigendom van Ortel Mobile of de netwerkaanbieder die de SIM-kaart aan Ortel Mobile ter beschikking heeft gesteld.
1.4.2 	De Contractant dient een SIM-kaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen. Bij de SIM-
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kaart behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van
de SIM-kaart worden bewaard.
1.4.3 	Ortel Mobile is gerechtigd een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging
van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. Ortel Mobile is eveneens
gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te
wijzigen.
1.4.4
Na beëindiging van de overeenkomst voor een Aansluiting dient een SIM-kaart onverwijld onbruikbaar te worden gemaakt.
1.4.5 	Ortel Mobile is gerechtigd een SIM-kaart terug te vorderen van de houder daarvan, indien zij een ernstig vermoeden heeft dat de
SIM-kaart in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, of de duidelijke bedoeling daarvan,
dan wel anderszins onrechtmatig jegens Ortel Mobile, is verkregen of wordt gebruikt.
1.5
Nummertoekenning en nummerbehoud
1.5.1 	Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient de Contractant te beschikken over één of meer nummers, die door Ortel Mobile
aan de Contractant worden toegekend, tenzij dit niet nodig is. Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt
	aangeboden kan een nummer dat reeds door de Contractant bij een andere aanbieder in gebruik is (en gebruikt mag worden voor de
desbetreffende Aansluiting) worden behouden, indien die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. Ortel Mobile kan hiervoor een
vergoeding aan de Contractant in rekening brengen.
1.5.2 	Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden, kan de Contractant verzoeken om, bij beëindiging
van de overeenkomst voor een Aansluiting, een bij die Aansluiting gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere
aanbieder van mobiele telecommunicatiediensten.
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1.5.3 	Indien Contractant bij een opzegging als bedoeld in artikel 1:16 of 2:5 gebruik wenst te maken van nummerbehoud dient dit bij de
opzegging expliciet en voorzien van alle relevante informatie aan Ortel Mobile kenbaar te worden gemaakt.
1.5.4 	Ortel Mobile is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan, wijzigingen in de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede wijzigingen in een Dienst en/of een Mobiel Netwerk
of in andere gevallen die nummerwijziging noodzakelijk maken.
1.5.5 	Ortel Mobile zal een nummerwijziging op grond van het vierde lid niet eerder doorvoeren dan drie Maanden nadat de wijziging is
bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.
1:6
Wijziging in een dienst of een mobiel netwerk
1.6.1 	De technische eigenschappen van een Mobiele Telecommunicatiedienst of van een Mobiel Netwerk kunnen door Ortel Mobile en/of de
Netwerk Aanbieder worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.
1.6.2 	In verband met de beëindiging, wijziging of intrekking van een vergunning die benodigd is voor de aanleg en exploitatie van een
Mobiel Netwerk kan Ortel Mobile en/of de Netwerk Aanbieder de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen of wijzigen. Ortel
Mobile zal de Contractant van de Dienst die wordt beëindigd hierover uiterlijk drie Maanden tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is.
1.6.3 	Indien Ortel Mobile de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. Ortel Mobile zal in dat geval
aan de Contractant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden.
1.6.4 	Naast het bepaalde in het derde lid is Ortel Mobile en/of de Netwerk Aanbieder gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Mobiele
Telecommunicatiedienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie
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Maanden, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven. Het bepaalde in het vorige lid is
daarbij van overeenkomstige toepassing.
1.6.5 	Ortel Mobile en/of de Netwerk Aanbieder is eveneens gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Aanvullende Dienst te beëindigen
of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één Maand, indien operationele, technische of
bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven.
1.7
Gebruik
1.7.1 	De Contractant staat in voor al het gebruik dat van zijn Aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of
kennis. Alle gerealiseerde Verkeerskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de Aansluiting zijn met inachtneming
van artikel 1:12 voor zijn rekening.
1.7.2 	Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende
wettelijke vereisten. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, waaronder mogelijke financiële
gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Contractant. Mobiele Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen
gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten. Ortel Mobile kan bepalen dat specifieke Mobiele Randapparaten
slechts kunnen worden gebruikt in combinatie met specifieke Aanbiedingsvormen.
1.7.3 	Het is niet toegestaan misbruik te maken van een Aansluiting en/of Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of
laten verrichten:
a)
die, in strijd met de bedoeling van de Dienst, de door Contractant of een derde aan Ortel Mobile verschuldigde bedragen beperken;
b) 	waardoor storingen in Diensten, Mobiele Netwerken en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden
veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt;
c)
waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
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d)
die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale nummerplannen.
1.7.4 	Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Mobiele Randapparaten, is de
Contractant verplicht aan de door Ortel Mobile te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen
te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Ortel Mobile en/of de Netwerk Aanbieder noodzakelijk is kan Ortel Mobile en/of
de Netwerk Aanbieder de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke Dienst, zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of
gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
1.7.5 	Indien bij een Aanbiedingsvorm is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is geldt voor de betreffende Dienst
geen vaste limiet aan de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als
‘niet-redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houdend met de aard van
de Aanbiedingsvorm):
a) 	bij Aanbiedingsvormen gericht op het gebruik in combinatie met een mobiele telefoon: gebruik anders dan met een mobiele telefoon,
zoals met een computer of als router;
b) 	
gebruik met meer dan één randapparaat tegelijkertijd (router);
c) 	langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik als router), continue of vrijwel continue gebruik;
d) 	gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de Dienst, dan wel het draaien van een mail-, web- game-, chat-, file- of
andere serverdienst op het betreffende randap paraat;
e) 	gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden, dan wel, bij Aanbiedingsvormen die zijn gericht op zakelijk gebruik, gebruik
voor ander dan regulier zakelijk gebruik;
f) 	indien dit bij een Aanbiedingsvorm is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van
gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers;
g) 	gebruik dat anderszins in strijd is met het bepaalde in dit artikel. Indien Ortel Mobile constateert dat sprake is van niet-redelijk ge-
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bruik van een Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten,
de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken (bijvoorbeeld door het beperken van
de geleverde snelheid bij een Datadienst), of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de Dienst te ontbinden. Op
haar Internetsite zal Ortel Mobile nadere voorbeelden geven van niet-redelijk gebruik, in combinatie met de maatregelen die bij het
betreffende gebruik getroffen zullen worden.
1.7.7 	De Contractant staat er voor in dat hij over de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten beschikt, die benodigd zijn voor het
gebruik van een Contentdienst.
1.7.8 	De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of jegens Ortel Mobile of derden onrechtmatig is. In het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de Aansluiting,
noch hijzelf, noch een Eindgebruiker:
a) 	(computer)-virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken.
b) 	beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Mobiele Netwerk zijn gekoppeld, zal doen
stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen.
c) 	gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een
derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde.
d) 	ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie
met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken.
e) 	zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als
afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming.
f) 	Contentdiensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke 		
wet– en regelgeving.
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g) 	in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Content dienst of ontvangen dan wel opgeslagen
berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden.De Contractant zal eventuele aanvullingen op deze
voorschriften, zoals door Ortel Mobile aangeven op haar Internetsite, naleven en regelmatig raadplegen.
1.7.9 	In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald geldt in het bijzonder ten aanzien van Contentdiensten,
gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, het navolgende:
a) 	
Ortel Mobile staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een Contentdienst.
b) 	Ortel Mobile staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de Contractant, al dan niet in of met
behulp van het geheugen van zijn Mobiele Randapparaat, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van
dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door de Contractant opgeslagen gegevens.
1.8
Beveiligingscodes
1.8.1 	Ortel Mobile kan ten behoeve van het gebruik van, de toegang tot, of de betaling van vergoedingen voor Diensten en/of Contentdiensten van derden gebruik maken van beveiligingscodes.
1.8.2 	De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, het bewaren en beveiligen van de beveiligingscodes. De Contractant
vrijwaart Ortel Mobile voor de gevolgen van elk gebruik van de beveiligingscodes door hemzelf of door derden.
1.8.3 	De Contractant dient Ortel Mobile onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode
dan wel daarvan een ernstig vermoeden heeft. De Contractant kan Ortel Mobile tevens verzoeken om een beveiligingscode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifieke Aanbiedingsvorm is aangegeven.
1.8.4 	Indien Ortel Mobile kennis draagt van onbevoegd gebruik van een beveiligingscode is zij gerechtigd deze tijdelijk of blijvend
onbruikbaar te maken.
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1.9
Eigenschappen, kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen
1.9.1 	Bij mobiele telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van
verbindingen niet op elke plaats op elk moment gelijk zijn. De verschillen houden verband met onder meer de gebruikte Mobiele
Randapparaten, de radiobedekking van het gebruikte Mobiele Netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de locatie of de
aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden.
1.9.2 	Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Contractant aanvaardt
dat de getransporteerde gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. De Netwerk Aanbieder zal
binnen de technische standaarden van de gebruikte Mobiele Netwerken technieken toepassen of ondersteunen, die het raadplegen van
verzonden gegevens door derden bemoeilijken.
1.9.3 	De Contractant kan gebruik maken van de mogelijkheid om zijn Aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde Diensten, te
gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin Ortel Mobile dat heeft aangegeven.
	Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per Aanbiedingsvorm. De Contractant kan
gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden,
	kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. Ortel Mobile en/of de Netwerk Aanbieder zijn
gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid,
alsmede in de aangeboden diensten.
1.9.4 	Ortel Mobile is gerechtigd beperkingen te stellen aan het gebruik van Diensten, in het bijzonder Contentdiensten, die voortvloeien uit
voor de betreffende Dienst gebruikte technologie, de aard van de Dienst of de door de Contractant gebruikte Mobiele Randapparaten.
In dit kader is Ortel Mobile in elk geval gerechtigd om:
a) 	dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een Contentdienst, te beperken of
niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; en
60

connecting your world

2912NL_SIMPACK_Manual_85x54_binnenwerk.indd 60

2/27/2013 11:53:27 AM

b) 	beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Contractant; en
c) 	voor Contractant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig
verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Contractant zijn aangevraagd.
1.9.5 	Ortel Mobile spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke
storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden, of voor zover Ortel Mobile en Contractant hieromtrent
expliciete afspraken in een nadere overeenkomst hebben gemaakt.
1.9.6 	De Mobiele Netwerken en Diensten worden onderhouden door of vanwege de Netwerk Aanbieder. Ten behoeve van onderhoud kan
tijdelijk (een deel van) een Mobiel Netwerk buiten gebruik worden gesteld. Dit zal tot het minimum worden beperkt en waar dit toch
	nodig en redelijkerwijs mogelijk is zal dit tijdig bekend worden gemaakt indien deze buitengebruikstelling voor de Contractant
merkbare consequenties met zich meebrengt.
1.9.7 	Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan Ortel Mobile bekend zijn geworden onderzocht en naar beste kunnen opgeheven.
1.9.8 	De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van Ortel Mobile. Deze kosten kunnen aan de Contractant in rekening
worden gebracht indien uit het onder zoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele Randapparaat dat wordt gebruikt, dan wel
het gevolg is van een handelen door de Contractant of Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen.
1.10 Aansprakelijkheid ortel mobile
1.10.1	Ortel Mobile is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn niet aansprakelijkheid, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
1.10.2	Ortel Mobile is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende
gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:
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a) 	
indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van 1.500.000 euro per gebeurtenis;
b) 	indien het schade betreft als gevolg van een handelen in strijd met de artikelen 273d en 273e van het Wetboek van Strafrecht, tot ten
hoogste een bedrag van 1.500.000 euro per gebeurtenis;
c) 	indien het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken van de Contractant die is ontstaan bij werkzaamheden die verband
houden met het uitvoeren van een overeenkomst, tot ten hoogste een bedrag van 500.000 euro per gebeurtenis;
d) 	indien het schade betreft als gevolg van het door Ortel Mobile buiten gebruik stellen van een Aansluiting zonder dat daarvoor een
grond bestond, tot ten hoogste een bedrag van 2.500 euro per Aansluiting, met een maximum van 1.000.000 euro per gebeurtenis;
e) 	indien het schade betreft als gevolg van het door Ortel Mobile ten onrechte niet of onjuist vermelden van gegevens van de Contractant
in telefoongidsen of nummerinformatiediensten, tot ten hoogste 2.500 euro per vermelding, met een maximum van 1.000.000 euro
per gebeurtenis;
f) 	indien het schade betreft als gevolg van andere administratieve fouten van Ortel Mobile dan bedoeld onder d en e, tot ten hoogste een
bedrag van 2.500 euro per Aansluiting, met een maximum van 1.000.000 euro per gebeurtenis.
1.10.3	Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee de Mobiele Netwerken van de Netwerk Aanbieder direct
of indirect zijn verbonden en van andere aanbieders van Contentdiensten zijn niet aan Ortel Mobile toerekenbaar.
1.10.4	Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of serie van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) als bedoeld in het tweede lid meer dan
één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de
vorderingen naar evenredigheid voldaan.
1.10.5	Ortel Mobile kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade
met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Ortel Mobile is veroorzaakt.
1.10.6	Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk
aan Ortel Mobile te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Ortel Mobile is gebracht komt niet voor vergoeding
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in aanmerking. Ten aanzien van Consumenten geldt dit niet indien de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke
reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.
1.11 Aansprakelijkheid contractant
1.11.1 	De Contractant is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in
de volgende leden van dit artikel of elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
1.11.2	De Contractant is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Een Consument is uitsluitend
aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van Ortel Mobile indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die
schade daaruit zou ontstaan, door de Consument is veroorzaakt.
1.11.3	De Contractant vrijwaart Ortel Mobile tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op
Ortel Mobile zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant of een Eind	gebruiker van de Diensten is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem, of door een Eindgebruiker, met
behulp van een Dienst verzonden of opgevraagde informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.
1.12 Tarieven en vergoedingen
1.12.1	De Contractant is aan Ortel Mobile vergoedingen verschuldigd voor door hem van Ortel Mobile afgenomen Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
1.12.2	De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen,
Verkeerskosten en bedragen die zijn verschuldigd voor Aanvullende Diensten. De tarieven worden door Ortel Mobile bekend gemaakt,
onder meer via haar Internetsite.
1.12.3	Ortel Mobile kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Contentdiensten of andere diensten van derden op
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last van deze derden bij de Contractant innen. Ortel Mobile staat er voor in dat de Contractant met de betaling van deze vergoedingen
aan Ortel Mobile jegens die derde bevrijdend heeft betaald.
1.12.4	Voor zover maandelijks aan Ortel Mobile verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volle kalendermaand
verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in een Aanbiedingsvorm
expliciet wordt afgeweken.
1.12.5	Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Ortel Mobile beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Ortel Mobile dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd 		
mag worden.
1.13 Opschorting van de dienstverlening
1.13.1	Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden en bij wet is bepaald, is Ortel Mobile gerechtigd de levering van
een Aansluiting of (de toegang tot) een specifieke Dienst of Contentdienst van derden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de
	Contractant een verplichting jegens Ortel Mobile niet nakomt en deze niet nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot
betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in artikel 1:12 en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de
tijd van opschorting bestaan.
1.13.2 	Ortel Mobile is tevens bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting over te gaan:
a) 	

zonder ingebrekestelling of mededeling indien de Contractant in strijd handelt met artikel 1:7, tweede tot en met negende lid, of
de Contractant anderszins dusdanig de belangen van Ortel Mobile schaadt dat van Ortel Mobile niet verlangd kan worden dat de
Aansluiting, al dan niet met betrekking tot specifieke Diensten, in stand wordt gehouden;
b) 	indien Contractant bij herhaling hinderlijke oproepen pleegt of hinderlijke berichten verstuurt aan derden. Ortel Mobile zal hiertoe
echter niet eerder overgaan dat nadat zij de Contractant, naar aanleiding van een onderzoek hiernaar, verzocht heeft het plegen van
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deze oproepen of het versturen van deze berichten te staken en Contractant daaraan geen gehoor heeft gegeven; of
c) 	indien Ortel Mobile zulks wordt medegedeeld op last van een daartoe bevoegde instantie.
1.13.3	Tot opheffing van de opschorting wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een door Ortel Mobile gestelde termijn zijn
verplichtingen is nagekomen. Voor de opheffing kan een bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd zijn.
1.14 Bescherming persoonlijke levenssfeer
1.14.1 	Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze en eventuele andere overeenkomsten met Ortel Mobile verwerkt Ortel
Mobile gegevens, waaronder persoons-, verkeers- en locatiegegevens van een Contractant (of Eindgebruiker), met inachtneming van
de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
1.14.2	De wijze van verwerking van gegevens van de Contractant (of Eindgebruiker) en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn
neergelegd in het “Privacystatement” van Ortel Mobile, zoals gepubliceerd op haar Internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit
	noodzakelijk maken zal dit Privacystatement worden aangepast. In de navolgende leden van dit artikel zijn enige bijzondere
bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant (of Eindgebruiker) opgenomen.
Verwerking voor commerciële doeleinden
1.14.3	Ortel Mobile kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder
marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid, bestrijding van fraude en verstrekking aan
derden, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet, zoals nader
aangeduid in het Privacystatement.
Verwerking in het kader van wettelijke verplichtingen
1.14.4 	Ortel Mobile zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonder-
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zoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.
Verwerking bij wanbetaling
1.14.5	Indien Ortel Mobile in het kader van de incasso van vorderingen op Contractant gebruik maakt van derden zoals incassobureau’s, dan
wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Contractant aan deze 		
derden te verstrekken.
Verwerking voor telefoongidsen en abonnee-informatiediensten
1.14.8	Indien de Contractant aan Ortel Mobile heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, kan Ortel Mobile persoonsgegevens ter
beschikking stellen aan aanbieders van papieren en elektronische telefoongidsen en abonnee-informatiediensten ten behoeve van het
	uitgeven van dergelijke gidsen en abonnee-informatiediensten. Ortel Mobile kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid van de door een Contractant verstrekte of de door een dergelijke aanbieder gepubliceerde gegevens.
1.15 Klachten en geschillen
1.15.1	De Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een Dienst in eerste instantie te wenden tot Ortel
Mobile, via het door Ortel Mobile daarvoor bekend gemaakte telefoonnummer of adres. Ortel Mobile zal hierop binnen 30 dagen na
ontvangst van de klacht of het geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt Ortel Mobile met vermelding van de redenen – binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal
worden meegedeeld.
1.15.2	Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke afwijzende reactie van Ortel Mobile dan wel binnen 30 dagen na het
verstrijken van de datum waarop volgens het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan de Contractant het geschil voorleggen
aan de Geschillencommissie Telecommunicatie2, mits het geschil betrekking heeft op een Dienst (of de aanvraag daarvan) waarvan
uitsluitend of in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt als Consument en de commissie ook overigens op grond van haar reglement3
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bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De wijze van indiening en behandeling van het geschil is geregeld in genoemd reglement.
De beslissing van de commissie is een de partijen bindend advies.
1.15.3 	Stemt de Contractant niet in met de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie of is deze commissie op grond van haar
reglement niet bevoegd kennis te nemen van het geschil, dan kunnen partijen het geschil aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter		
voorleggen.
1.15.4 	Onverminderd het voorafgaande kan Contractant geschillen schriftelijk aanbrengen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit in de gevallen bij wet geregeld.
1.16 Wijziging van voorwaarden en tarieven
1.16.1 	Ortel Mobile is gerechtigd een beding van de overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven, te wijzigen.
1.16.2 	Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij Ortel Mobile aangeeft dat dat niet het geval is.
1.16.3 	De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een
afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.
1.16.4 	Indien een Contractant een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de
overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging kracht wordt. De
schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ortel Mobile te zijn ontvangen.
1.16.5
Het bepaalde in het vorige lid geldt niet
a) 	
indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Contractant is;
b) 
indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Contractant;
c) 	indien de Contractant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
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d) 	indien de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing
van de tarieven aan de inflatie;
e)
indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
f) 
in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist.
1.16.6 	Indien bij een beëindiging op grond van lid 4 tevens een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in artikel 1:5 wordt gedaan, dient,
onverminderd het bepaalde in lid 4, een definitief verzoek tot nummerbehoud binnen twee weken na de ingangsdatum van de
	wijziging door Ortel Mobile te zijn ontvangen. In dit geval eindigt de overeenkomst op het moment waarop de overgang van het
nummer wordt gerealiseerd, waarbij vanaf het moment van de wijziging de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven gelden.
Indien binnen de bedoelde termijn geen definitief verzoek tot nummerbehoud is ontvangen, wordt dit beschouwd als intrekking van de
beëindiging en wordt de overeenkomst onder toepasselijkheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of tarieven voortgezet, tenzij
de Contractant expliciet heeft aangegeven dat de beëindiging ook in dat geval geldt.
1.17 Overige bepalingen
1.17.1 	De Contractant is verplicht aan Ortel Mobile gegevens te verschaffen die Ortel Mobile nodig heeft voor het in stand houden of de goede
werking van een Dienst, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Mobiele Randapparaten.
1.17.2
Op (de totstandkoming van) een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
1.17.3 	Alle vordering die verband houden met de Aansluiting verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgende op die
waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.
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HOOFSTUK 2 PREPAID AANSLUITINGEN
2.1
Totstandkoming van de overeenkomst voor een prepaid aansluiting
De overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting komt tot stand op het moment waarop voor het eerst gebruik van die Aansluiting wordt gemaakt.
Met betrekking tot nadere overeenkomsten voor Diensten is artikel 1:2, tweede lid, van toepassing.
2.2
Diefstal en vermissing
In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Contractant van de SIM-kaart of daarbij behorende beveiligingscodes is het niet mogelijk de Prepaid Aansluiting te blokkeren. Het resterende Prepaid Tegoed wordt niet gerestitueerd.
2.3
Betaling met prepaid tegoed
2.3.1 	Ortel Mobile biedt de Contractant van een Prepaid Aansluiting één of meer mogelijkheden om Prepaid Tegoed op te waarderen. Ortel
Mobile kan de bedragen vaststellen waarmee Prepaid Tegoed kan worden opgewaardeerd en kan de hoogte van deze bedragen
wijzigen. Voor specifieke Diensten kan Ortel Mobile separate vormen van Prepaid Tegoed hanteren.
2.3.2 	Ortel Mobile is gerechtigd een wijze van opwaarderen te wijzigen of te beëindigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één Maand.
2.3.3 	Ortel Mobile zal het relevante Prepaid Tegoed bij gebruik van de Prepaid Aansluiting afwaarderen met de verschuldigde vergoedingen.
Indien het Prepaid Tegoed ontoereikend is om de verschuldigde vergoedingen te voldoen, is het niet mogelijk de relevante Dienst te 		
gebruiken en kan het gebruik van de Prepaid Aansluiting worden verbroken.
2.3.4 	Prepaid Tegoed kan slechts worden gebruikt voor door Ortel Mobile aangegeven diensten en wordt noch gedurende de looptijd van de
overeenkomst, noch na afloop daarvan, gerestitueerd aan de Contractant, tenzij expliciet anders is aangegeven.
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2.3.5 	Ortel Mobile betracht grote zorgvuldigheid bij het op- en afwaarderen van Prepaid Tegoed. Indien desondanks ten onrechte een op- of
afwaardering is verricht of nagelaten, is Ortel Mobile gerechtigd dit te corrigeren.
2.3.6
Ortel Mobile biedt de Contractant de mogelijkheid de hoogte van een Prepaid Tegoed op te vragen.
2.3.7 	Indien de Contractant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond
zijn gebleken, kan Ortel Mobile, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de
	Contractant in rekening brengen. Ortel Mobile zal de Contractant meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens
een onderzoek wordt gestart.
2.4
Geldigheid van prepaid tegoed
2.4.1 	Prepaid Tegoed kent een beperkte geldigheidsduur, waarna het vervalt. De voorwaarden voor de geldigheid van Prepaid Tegoed
worden door Ortel Mobile bekend gemaakt en kunnen verschillen per Aanbiedingsvorm, Dienst of Prepaid Tegoed.
2.3.2 	De voorwaarden en termijnen voor de geldigheid van Prepaid Tegoed kunnen door Ortel Mobile worden gewijzigd. Een dergelijke
wijziging zal tenminste vier weken voor de ingang daarvan worden bekendgemaakt.
2.5
Duur van de overeenkomst voor een prepaid aansluiting
2.5.1
De overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.5.2 	Onverminderd het bepaalde in artikel 1:4, zesde lid kan de overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting op ieder moment schriftelijk of
telefonisch door Contractant worden opgezegd.
2.5.3 	De overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting eindigt tevens indien Prepaid Tegoed op grond van artikel 2:4 is vervallen. Ortel Mobile
kan een aanvullende periode stellen waarin het Prepaid Tegoed alsnog kan worden opgewaardeerd, in welk geval de overeenkomst
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voor de Prepaid Aansluiting pas na die termijn eindigt. Indien meerdere Prepaid Tegoeden bestaan zal bij de Aanbiedingsvorm bekend
worden gemaakt hoe en op welke moment de overeenkomst eindigt.
2.5.4
Bij een Aanbiedingsvorm kunnen specifieke wijzen van beëindiging van de Prepaid Aansluiting worden overeengekomen.
2.5.5 	Zowel de Contractant als Ortel Mobile kan de overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting geheel of gedeeltelijk ontbinden indien
de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding
rechtvaardigt.
	Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een aanmaning worden gezonden, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 1:13, tweede
lid.
2.5.6
Bij beëindiging van de Prepaid Aansluiting eindigen alle overeenkomsten voor afgenomen Diensten.
Informatie over veiligheid
Ortel Mobile biedt telecommunicatiediensten aan. Aan het gebruik van dergelijke diensten kunnen soms veiligheidsrisico’s zitten, bijvoorbeeld ten
aanzien van de integriteit van uw gegevens of uw identiteit, of de beveiliging van de door u gebruikte randapparatuur. Ortel Mobile zal u, onder
meer via haar internetsite www.ortelmobile.nl, informeren over bijzondere veiligheidsrisico’s.
Met sommige diensten van Ortel Mobile is het mogelijk toegang te krijgen tot het internet. Het internet is een onmisbare bron van informatie.
Helaas zijn er ook risico’s verbonden aan het internet. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest bekende risico’s voor de doorbreking van de
veiligheid of de beveiliging van (uw toegang tot) het internet. Een actueel overzicht van bijzondere risico’s, en adviezen om die risico’s te beperken,
vindt u op www.ortelmobile.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het (al dan niet) treffen van deze maatregelen.
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Spam:	Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van grote hoeveelheden ongevraagde berichten).
Botnet, zombie:	Het gekaapt worden van de eigen computer door een niet-geautoriseerde gebruiker.
Phishing:	Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die tot doel heeft persoonlijke gegevens van abonnees te
achterhalen, bijvoorbeeld bankgegevens, PINcode of inlognaam.
Spyware:	Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om te spionneren op (internet)gedrag van abonnees.
Trojans en malware:	Het binnenkrijgen of (ongemerkt) versturen van software die bedoeld is om de computerapparatuur van abonnees zodanig
te verstoren dat gegevens verloren gaan of voor de buitenwereld openbaar worden.
Beveiliging draadloze Het ongewenst medegebruik van draadloze internetverbinding door andere eindgebruikers, waardoor mogelijk strafbare of
router: 	anderszins ongewenste activiteiten over deze verbinding aan de betreffende abonnee zouden kunnen worden toegeschreven, of waardoor andere eindgebruikers mogelijk toegang krijgen tot de computer van de abonnee.
Identiteitskaping:	Het gebruik door anderen van de eigen identiteit door bijvoorbeeld bekend worden van wachtwoord, e-mailadres, naamadres- woonplaats- of geboortedatum gegevens.
Ongewenste websites:	Het bereikbaar zijn van of (ongevraagd) geconfronteerd worden met ongewenste websites, zoals websites die niet geschikt
zijn voor kinderen.
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