T-Mobile Beheer voorwaarden.
1.
Begripsomschrijvingen
	T-Mobile Beheer: De aanvullende dienst T-Mobile Beheer die de klant
ondersteunt bij het op elektronische wijze beheren van zijn/haar T-Mobile
Abonnee-aansluitingen. Klant : De klant van T-Mobile die met T-Mobile een
Overeenkomst tot het leveren van diensten heeft gesloten en daarbij tevens
de overeenkomst met betrekking tot T-Mobile Beheer met T-Mobile heeft
gesloten.
Gebruiker: Degene aan wie de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken
van de bij de Overeenkomst behorende Aansluiting.

4.4  T-Mobile kan ten behoeve van onderhoud T-Mobile Beheer geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. T-Mobile zal deze buitengebruikstelling tijdig en
van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen. Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door T-Mobile worden
onderzocht. T-Mobile zal zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig
mogelijk op te lossen.
4.5  T-Mobile verstrekt geen enkele garantie omtrent de minimale beschikbaarheid
van T-Mobile Beheer.

2. 	Reikwijdte T-Mobile Beheer voorwaarden
2.1 	Deze T-Mobile Beheer voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de
Over- eenkomst tussen de Klant en T-Mobile met betrekking tot het leveren van
de T-Mobile Beheer-diensten door T-Mobile aan de Klant.
2.2 	De algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee zijn onverkort van toepassing op de T-Mobile Beheer-diensten. Bij strijdigheid van de bepalingen van
algemene voorwaarden voor T-Mobile abonnee met deze voorwaarden,
prevaleren deze voor- waarden.

5.
Intellectuele eigendomsrechten
5.1 	 Op de via T-Mobile Beheer aangeboden informatie kunnen intellectuele
eigendomsrechten rusten. De Klant kan deze informatie slechts aanwenden
voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik binnen het kader van de T-Mobile
Beheer diensten.
Het gebruiken, kopiëren en/of bewerken van de via T-Mobile Beheer aangeboden informatie buiten dit kader is de Klant niet toegestaan.

4.
Gebruiksvoorwaarden
4.1 	De Klant gaat akkoord met de technische gebruiksvoorwaarden die gelden
voor de informatie die door middel van T-Mobile Beheer wordt aangeboden.
Deze voorwaarden worden vermeld op de T-Mobile Beheer internetsite.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van enige wettelijke
verplichting in verband met de verwerking van persoonsgegevens van enige
Gebruiker.
4.2  Bij verschil tussen de door T-Mobile aan de Klant verzonden papieren factuur
en de via T-Mobile Beheer gepresenteerde gegevens, geldt uitsluitend de
papieren factuur als bepalend voor de financiële rechten en verplichtingen van
de Klant.
4.3  T-Mobile is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met de onjuiste
inhoud of ondeugdelijke of ontijdige ontvangst van de via T-Mobile Beheer
aangeboden informatie, behoudens in de gevallen, voorzien in artikel 16 van
de algemene voor- waarden voor T-Mobile Abonnee.

6.
Vergoeding
6.1 	 De Klant dient de op basis van de prijslijst verschuldigde vergoeding vooruit te
betalen uiterlijk de 30e dag nadat deze verschuldigd is geworden.
6.2  De Klant is de vergoeding verschuldigd vanaf de datum van ondertekening
van de overeenkomst met betrekking tot T-Mobile Beheer.
7.
7.1 	

Duur en beëindiging
De T-Mobile Beheer-overeenkomst is geldig voor een maand na aanvang
ervan, met een automatische verlenging van telkens een maand na ontvangst
van de vergoeding.
7.2  Zowel T-Mobile als de Klant heeft het recht de T-Mobile Beheer-overeenkomst
tegen het einde van de betalingsperiode schriftelijk danwel telefonisch te
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 48 uur.
7.3  De T-Mobile Beheer-overeenkomst eindigt onmiddellijk en zonder dat enige
nadere opzeggingshandeling vereist is bij het eindigen, op welke wijze dan
ook, van het betreffende abonnement van de Klant bij T-Mobile.
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3.
Toegang tot T-mobile Beheer
3.1 	De Klant kan via internet toegang krijgen tot de informatie, die T-Mobile ten behoeve van T-Mobile Beheer op haar website heeft opgeslagen, door middel
van een gebruikersnaam en een password.
3.2 	De Klant dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om het password te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk kwaadwillig of onrechtmatig gebruik van dit password en
voor het gebruik dat door middel van zijn/haar password van T-Mobile Beheer
wordt gemaakt.

