VOORWAARDEN SMS
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1 SMS
De aanvullende dienst SMS waarmee de Klant in staat wordt gesteld: 1) middels daarvoor geschikte mobiele apparatuur
tekstberichten te versturen naar daarvoor geschikte mobiele apparatuur, e-mail adressen, faxnummers of informatienummers,
dan wel dergelijke berichten te ontvangen; en 2) gebruik te maken van SMS Entertainment, SMS Informatie en SMS
Communicatie, zoals nader beschreven in deze voorwaarden.
1.2 SMS-bericht
Iedere in verband met het gebruik van SMS gegenereerde informatie.
1.3 Klant, T-Mobile, Aansluiting, Overeenkomst:
voor deze begrippen gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de algemene voorwaarden T-Mobile PrePaid
of T-Mobile Abonnee.
Artikel 2. Reikwijdte SMS voorwaarden
2.1 Deze SMS voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op het gebruik van SMS.
2.2 De betreffende algemene voorwaarden voor de Overeenkomst (T-Mobile PrePaid of T-Mobile Abonnee) zijn onverkort van
toepassing op SMS. Bij strijdigheid van de bepalingen van de betreffende algemene voorwaarden met deze voorwaarden,
prevaleren deze voorwaarden.
Artikel 3. Kosten
3.1 Op het verzenden en ontvangen van SMS-berichten zijn de op basis van de betreffende Overeenkomst (T-Mobile PrePaid
of T-Mobile Abonnee) geldende tarieven en voorwaarden van toepassing. Deze tarieven worden vermeld op de website van
T-Mobile en worden op verzoek toegezonden.
3.2 Ook ondeugdelijke SMS-berichten zal T-Mobile aan de Klant berekenen.
Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden
4.1 T-Mobile is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van SMS, waaronder mede begrepen de inhoud of
ondeugdelijke of ontijdige ontvangst of verzending van uitgewisselde SMS-berichten.
4.2 Op uitgewisselde SMS-berichten kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten. De Klant kan deze SMS-berichten slechts
aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het gebruiken, kopiëren en/of bewerken van deze SMS-berichten buiten
dit kader is de Klant niet toegestaan. De Klant is voor dergelijk gebruik zelf aansprakelijk en vrijwaart T-Mobile tegen aanspraken
van derden op vergoeding van schade die deze derden in dit verband op enigerlei wijze op T-Mobile zouden kunnen verhalen.
4.3 De Klant zal met het gebruik van SMS niet in strijd handelen met enige wettelijke norm. Hieronder wordt onder meer begrepen
het verspreiden van discriminerende en bedreigende uitingen en uitingen die kinderpornografie bevatten.
4.4 T-Mobile kan niet garanderen dat verzonden SMS-berichten daadwerkelijk of tijdig worden ontvangen door degene voor
wie deze bestemd zijn.
4.5 T-Mobile adviseert ouders/opvoeders de aan hun zorg toevertrouwde minderjarigen voor te lichten over het gebruik en de
kosten van SMS.
4.6 T-Mobile houdt SMS-berichten 72 uur lang ter beschikking van de ontvanger. Indien de mobiele apparatuur van de Klant
is uitgeschakeld of indien de Klant om een andere reden binnen 72 uur geen SMS-berichten kan ontvangen, zullen deze
SMS-berichten worden gewist.
4.7 Een T-Mobile PrePaid-klant kan alleen SMS-berichten verzenden als het beltegoed € 2,- of meer bedraagt.
4.8 SMS werkt buiten Nederland uitsluitend met buitenlandse operators waarmee T-Mobile met een operator een
roamingovereenkomst heeft afgesloten die SMS ondersteunt. De tarieven zijn weergegeven op www.t-mobile.nl.
4.9 Indien de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden door T-Mobile gesteld aan het gebruik van SMS, is T-Mobile gerechtigd
de Klant zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van het gebruik van SMS en reeds door de Klant gegenereerde
informatie te verwijderen.
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Artikel 5. Wijziging diensten en voorwaarden
5.1 T-Mobile behoudt zich het recht voor om SMS zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of stop te zetten.
5.2 T-Mobile behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en spelregels van SMS zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

