edpnet

VDSL XL (met modem) (1)
03/10/2016
x
34,95
x

50 (2)
125 (3)

x

0

x
99 (4)
x

6
x

Ongelimiteerd (5)

max. 100 (6)

Huur koperpaar (7)

indien geen Proximus telefonie
Proximus

max. 40 (6)

0

OPMERKINGEN
(1)

Dit tariefplan is uitsluitend bestemd voor residentieel gebruik.

(2)

Deze kost valt weg wanneer een bestaande klant van een oud edpnet VDSL2 abonnement
overstapt naar het VDSL XL abonnement.

(3)

Meer informatie over de installatie: https://www.edpnet.be/nl/support/installeren-engebruiken/internet/installatie-zonder-zorgen.html.

(4)

Dit tariefplan gaat er van uit dat de klant een door Proximus gecertificeerde VDSL2 modem
via edpnet aankoopt. Meer over door Proximus gecertificeerde VDSL2 modems:
https://www.edpnet.be/nl/support/bestellen/internet/kan-ik-mijn-eigen-dsl-modemgebruiken-voor-een-edpnet-dsl-abonnement.html.

(5)

Ongelimiteerd volume is onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik
“fair” is zolang geen enkele andere edpnet klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan
het zware verbruik van één enkele klant. Edpnet behoudt zich het recht voor de klant te
informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van
klanten met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klant zal door edpnet schriftelijk
en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3)
opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te
geven, behoudt edpnet zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit
van de dienstverleningen aan andere klanten niet in het gedrang te brengen – om het profiel
van de klant neerwaarts aan te passen.

(6)

De afgebeelde snelheden zijn de theoretische maximum haalbare snelheden via VDSL2.
Informatie over verschillende factoren die de internetsnelheid kunnen beïnvloeden kan op
deze pagina worden gevonden: http://www.edpnet.be/nl/support/bestellen/internet/welkefactoren-beinvloeden-mijn-internetsnelheid.html. Surf naar http://lijntest.be/ of
http://www.edpnet.be/nl/thuis/internet.html om de snelheid op een specifieke locatie te
kennen.

(7)

De klant is als houder van zijn vaste telefoonlijn bij Proximus verantwoordelijk voor elke
wijziging op deze lijn. Wanneer Proximus haar telefonie dienst weghaalt van de lijn waarop het
DSL-abonnement van edpnet geactiveerd is, om eender welke reden, en het DSL-abonnement
van edpnet automatisch op een vrij koperpaar (= een vaste lijn waarop geen Proximus telefonie
geactiveerd is) plaatst, zal Proximus hiervoor edpnet maandelijks factureren. Tenzij de klant
zijn telefoonnummer overdraagt naar edpnet in het kader van een intekening op de edpnet
Telephony dienst, zullen deze maandelijkse kosten aan de klant aan de op dat moment
geldende tarieven zoals vermeld op www.edpnet.be doorgerekend worden, en dit vanaf de
datum van omzetting op het vrij koperpaar. Van zodra edpnet door Proximus op de hoogte
wordt gebracht van dergelijke wijziging, zal edpnet de klant hiervan onverwijld informeren,
alsook van de gevolgen ervan.

