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T-Mobile Team Totaal voorwaarden.
1. Begripsomschrijvingen
T-Mobile Team Totaal: De aanvullende dienst T-Mobile Team Totaal waarmee met
minimaal vijf Aansluitingen, in een Overeenkomst verenigd, gebruik gemaakt kan
worden van de Dienst van T-Mobile.
Team: De verzameling van minimaal vijf gebruikers van een Aansluiting voor wie de
Overeenkomst en T-Mobile Team Totaal is gesloten.
Team Totaallid: De gebruiker van een Aansluiting die deel uitmaakt van het Team.
Contract-eigenaar: De Klant van T-Mobile die de Overeenkomst en T-Mobile Team
Totaal met T-Mobile heeft afgesloten.
Team Totaaltarief: Het tarief dat van toepassing is voor ieder Team Totaallid.
Vaste Team Totaalnummers: De door de Contract-eigenaar voor het gehele Team
geselecteerde Nederlandse geografische nummers. Deze dienen op naam te staan
van en in gebruik te zijn bij de Klant. De Contract-eigenaar dient deze tenaamstelling
desgevraagd binnen 7 werkdagen na een daartoe door T-Mobile gedaan verzoek te
bewijzen door overlegging van een kopie van de factuur die de Klant ontvangt van de
aanbieder van wie de vaste telefoondienst wordt afgenomen.
Verkorte nummers: Door de Contract-eigenaar opgegeven nummers van drie of vier
cijfers. De Verkorte nummers zijn gekoppeld aan de bij de Team Totaalleden in gebruik
zijnde mobiele nummers en de Vaste Team totaalnummers. De Verkorte nummers
kunnen gewijzigd worden via T-Mobile Beheer op de website www.t-mobile.nl
Verkort bellen: De aan Team Totaalleden toekomende mogelijkheid om elkaar onderling te bellen via Verkorte nummers.
Intern nummerplan: Het geheel van mobiele nummers, Vaste Team Totaalnummers
en Verkorte nummers zoals deze door de Contract-eigenaar zijn opgegeven bij het
aangaan van de Overeenkomst. Het Intern nummerplan kan nadien gewijzigd worden
via T-Mobile Beheer op de website www.t-mobile.nl.
T-Mobile, Dienst, Aansluiting, Overeenkomst, Klant, Netwerk: Voor deze begrippen
gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de algemene voorwaarden
T-Mobile Abonnee.

minimaal vijf Team Totaalleden. Indien het aantal Team Totaalleden tijdens de contractperiode minder dan vijf wordt, is de Contract-eigenaar bevoegd om de Aansluiting van
deze Team Totaalleden om te zetten naar een individueel prijsplan. T-Mobile behoudt
zich het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen.
5. Teamtarief
5.1 Op alle T-Mobile diensten zijn de tarieven van de T-Mobile Abonnee prijslijst van
toepassing. De T-Mobile Zakelijk prijslijst is hierop aanvullend van toepassing.
Bij strijdigheid tussen de T-Mobile Abonnee prijslijst en de T-Mobile Zakelijk prijslijst,
prevaleert de T-Mobile Zakelijk prijslijst.
5.2 Het Team Totaaltarief, zoals dat in de T-Mobile Zakelijk prijslijst is vastgesteld, is
van toepassing op het directe transport van spraak-, fax- en dataverkeer, voor zover dit
binnen het Netwerk van T-Mobile plaatsvindt tussen de Team Totaalleden, alsmede op
zodanig transport van de aansluiting van Teamleden naar de Vaste Team Totaalnummers. Het Team Totaaltarief is niet van toepassing op telefoonverkeer tussen de
Team Totaalleden van en naar het buitenland.
5.3 De Contract-eigenaar is alle gesprekskosten van het Team en eventuele andere op
basis van de T-Mobile Abonnee en T-Mobile Zakelijk prijslijst aan de T-Mobile diensten
verbonden vergoedingen aan T-Mobile verschuldigd en is derhalve de geadresseerde
van T-Mobile’s factuur terzake.
6. Duur en beëindiging
6.1 De Overeenkomst en T-Mobile Team Totaal worden aangegaan voor een minimale
contractperiode van twaalf maanden, ingaande op de datum van activatie van de
eerste (vijf) Aansluitingen. Bij iedere volgende aanmelding van een Team Totaallid
zal de duur van T-Mobile Team Totaal met een periode van steeds minimaal twaalf
maanden worden verlengd.

2. Reikwijdte T-Mobile Team Totaal voorwaarden
2.1 Deze T-Mobile Team Totaal voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de
Overeenkomst tussen de Contract-eigenaar en T-Mobile met betrekking tot het leveren
van T-Mobile Team Totaal door T-Mobile aan de Contract-eigenaar.

6.2 T-Mobile of de Contract-eigenaar kan T-Mobile Team Totaal tegen en na het verstrijken van de minimale contractperiode schriftelijk opzeggen. De Contract-eigenaar
kan dit doen via T-Mobile Zakelijk (Postbus 16878, 2500 BW Den Haag) en wel met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2.2 De algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee zijn onverkort van toepassing
op de Overeenkomst tussen de Contract-eigenaar en T-Mobile. Bij strijdigheid van de
bepalingen van de algemene voorwaarden voor T-Mobile Abonnee met deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

6.3 Gedurende de overeengekomen contractperiode van T-Mobile Team Totaal is het
niet mogelijk om over te stappen naar T-Mobile Team.

3. Contract-eigenaar
3.1 De Contract-eigenaar is verantwoordelijk voor de Overeenkomst met T-Mobile ter
zake van T-Mobile Team Totaal, alsmede voor het gebruik dat de Team Totaalleden van
de Aansluiting bij T-Mobile maken.
3.2 De Contract-eigenaar dient T-Mobile onverwijld te informeren bij wijzigingen van
het Team of van de Team Totaalleden. T-Mobile is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele schade die de Contract-eigenaar lijdt ten gevolge van het niet nakomen
van deze verplichting.
3.3 Alleen de Contract-eigenaar kan Team totaalleden af- of aanmelden en wijzigingen
of aanvullingen van de Dienst, waaronder het selecteren of wijzigen van de Vaste Team
Totaalnummers en de Korte nummers, met T-Mobile overeenkomen.
3.4 Zodra een Klant van T-Mobile zal worden aangesloten bij het Team zal zijn/haar
individuele Aansluiting vervallen en vanaf het moment van aansluiting worden overgenomen door de Contract-eigenaar. T-Mobile zal een Team Totaallid alleen accepteren
indien deze Klant zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
4. Teamgrootte
4.1 T-Mobile Team Totaal kan beschikbaar worden gesteld aan ieder Team van

7. Modules
7.1 Het bepaalde in de hiernavolgende leden van dit artikel is van toepassing indien
de Klant gebruik maakt van de daarin genoemde modules.
7.2 Aan het gebruik van de modules zijn kosten verbonden, die door T-Mobile jaarlijks
in rekening worden gebracht. Zie hiervoor de T-Mobile Zakelijk prijslijst. De modules
werken niet in het buitenland.
7.3 Begripsomschrijvingen modules:
a) T-Mobile Tijd- en Nummerblokkering: de dienst die bepaalde, door de Contracteigenaar via T-Mobile Beheer op de website www.t-mobile.nl opgegeven nummers
volledig danwel op bepaalde tijdstippen ontoegankelijk maakt voor de Team Totaalleden.
b) T-Mobile Zakelijk en Privé: de dienst waarbij op de factuur van de Klant wordt aangegeven welke gesprekken voor rekening van de Klant en welke voor het Team Totaallid zelf dienen te komen, op basis van door de Contract-eigenaar via T-Mobile Beheer
op de website www.t-mobile.nl ingestelde tijden en opgegeven nummers. Met
betrekking tot de betaling van de factuur geldt het bepaalde in artikel 5.3 onverkort.
c) T-Mobile Doorschakelservice: de dienst waarmee op door de Contract-eigenaar
aangegeven tijdstippen het voor het Team Totaallid bestemde gesprek wordt doorgeschakeld naar een van de door de Contract-eigenaar via T-Mobile Beheer op de
website www.t-mobile.nl of het Team Totaallid via My T-Mobile op de website
www.t-mobile.nl gekozen nummer(s).

