
DELTA Mobiel (SIM-only) 

 

Deze Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van DELTA Mobiel hebben 

enkel en alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele 

telecommunicatiediensten en aanvullende diensten van DELTA Mobiel. Andere producten en 

diensten, zoals mobiele randapparatuur en service daarop, vallen buiten de werking van onderhavige 

algemene voorwaarden.  

Voor meer informatie omtrent productinformatie, actuele tarieven en overige voorwaarden 

verwijzen wij u naar onze website www.deltamobiel.nl.  

 

http://www.deltamobiel.nl/


 

1.DEFINITIES 

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:  Iedere dienst die DELTA Mobiel levert in aanvulling op of in  

    samenhang met een Mobiele Telecommunicatiedienst; 

Abonnee:   Een natuurlijk persoon die feitelijk gebruik maakt van een 

    Aansluiting; 

Abonnement:   De overeenkomst voor bepaalde en/of onbepaalde tijd tussen DELTA 

    Mobiel en Abonnee ten behoeve van een Aansluiting, waarbij de 

    verschuldigde vergoedingen door middel van een nota aan Abonnee

    in rekening worden gebracht;  

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden voor mobiele   

    telecommunicatiediensten 2012 van DELTA Mobiel; 

Consument: De Abonnee die een Aansluiting gebruikt anders dan in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Contentdienst: Een door derden en/of DELTA Mobiel 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 

MMSinhoudsdiensten, mobiele internetdiensten of 0800/090x-

diensten;  

Datadienst: Dat deel van de Mobiele Telecommunicatiedienst van DELTA Mobiel 

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 DELTA Mobiel datadiensten aanbiedt; 

DELTA Mobiel: ZeelandNet B.V., h.o.d.n. DELTA Mobiel, statutair gevestigd te 

Kamperland, kantoorhoudende te (4335 JA) Middelburg aan de 

Poelendaelesingel 10;  

Dienst: Een Mobiele Telecommunicatiedienst of een Aanvullende Dienst; 



Eindgebruiker: De natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van een 

Aansluiting. De Abonnee is jegens DELTA Mobiel te allen tijde 

verantwoordelijk voor de daden van een Eindgebruiker; 

Internetsite: De website met het adres www.deltamobiel.nl, dan wel een ander 

door DELTA Mobiel aan te geven internetsite; 

Locatiegegevens: alle Persoonsgegevens anders dan Verkeersgegevens die betrekking 

hebben op de locatie binnen het Mobiel Netwerk of enig ander 

netwerk waar een Eindgebruiker zich vermoedelijk bevindt; 

Mobiel(e) Netwerk: Een samenstel van technische voorzieningen voor Mobiele 

Telecommunicatiediensten waarvan DELTA Mobiel gebruik maakt 

voor de levering van de Dienst; 

Mobiel Randapparaat: Een mobiele zend en/of ontvangstinrichting, die als randapparaat 

geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Mobiel 

Netwerk verbonden te worden; 

Mobiele Telecommunicatie- De Mobiele Telefoniedienst, Datadienst en/of andere door DELTA 

Dienst: Mobiel aangeboden en als zodanig aangeduide dienst; 

 

Mobiele Telefoniedienst Dat deel van de Mobiele Telecommunicatiedienst van DELTA Mobiel 

die het mogelijk maakt dat ten behoeve van een Aansluiting 

inkomende en uitgaande telefoongesprekken op het Mobiele 

Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee het Mobiele 

Netwerk direct of indirect is verbonden, kunnen plaatsvinden; 

 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen DELTA Mobiel en Abonnee op grond 

waarvan DELTA Mobiel de Dienst levert en waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn; 

 

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 

 

SIM-kaart:  Een kaart waarmee de identiteit van de Abonnee kan worden 

bepaald, welke kaart tevens een microchip bevat en die, behoudens 

voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een 

Aansluiting; 

 

Verkeersgegevens:  alle Persoonsgegevens voortkomend uit het gebruik van een 

Aansluiting zoals locatie, tijdstip en duur van een oproep en het 

nummer van de opgeroepen Aansluiting; 

 

Verkeerskosten: De door Abonnee verschuldigde vergoedingen die afhankelijk zijn  

van het gebruik van een Dienst en die bestaan uit vergoedingen voor 

http://www.deltamobiel.nl/


het tot stand gebrachte of anderszins gerealiseerde 

telecommunicatieverkeer; 

 

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en de (levering en 

 gebruik van de) Dienst, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.  

2.2 In geval van strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van DELTA Mobiel of door  

haar ingeschakelde derden, prevaleren de schriftelijke. 

2.3 Indien de Abonnee niet de Eindgebruiker is, staat de Abonnee in voor naleving van de door hem  

overeengekomen verplichtingen door die Eindgebruiker. 

2.4 Indien Abonnee aan DELTA Mobiel gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Abonnee  

in voor de juistheid van deze gegevens. DELTA Mobiel is niet gehouden de juistheid van opgegeven  

gegevens te verifiëren. 

2.5 Abonnee dient DELTA Mobiel minstens 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging  

schriftelijk te informeren. DELTA Mobiel is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het 

niet-tijdig of niet juist doorgeven van de adreswijziging. 

2.6 Abonnee kan zonder schriftelijke toestemming van DELTA Mobiel zijn rechten en verplichtingen  

onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of  

anderszins aan derden ter beschikking stellen.  

2.7 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2.8 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 mei 2012. 

2.9 Deze Algemene Voorwaarden  zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  

gedeponeerd en liggen tevens bij DELTA Mobiel ter inzage en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar.  

Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden te vinden op de Internetsite. 

 

 

3. (ELEKTRONISCHE) TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Een Overeenkomst inzake een Abonnement komt tot stand, nadat een aanvraag van of namens  

de beoogde Abonnee daartoe door DELTA Mobiel wordt aanvaard. Van aanvaarding is uitsluitend  

sprake indien DELTA Mobiel dit schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk de Aansluiting heeft  

gerealiseerd. 

3.2 De Overeenkomst met betrekking tot Aanvullende diensten komt tot stand nadat DELTA Mobiel  

daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van Abonnee en deze aanvraag of bestelling  

door DELTA Mobiel is aanvaard. 

3.3 Indien een Overeenkomst door middel van een techniek voor communicatie op afstand  

(bijvoorbeeld via de website of telefonisch) tot stand is gekomen en Abonnee Consument is, heeft  

Abonnee het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven  

werkdagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 

3.4 Een Abonnement wordt door Abonnee aangegaan voor een bij het desbetreffende type 

Abonnement behorende minimumduur. De minimumduur bedraagt tenminste 12 maanden. Na de  

initiële duur van het Abonnement wordt dit Abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd.   

3.5 Na het verstrijken van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met  

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. 

3.6 Abonnee kan op eenzelfde manier opzeggen als waarop de Overeenkomst is aangegaan, dus als  



de overeenkomst telefonisch/online is aangegaan, mag deze ook telefonisch/online worden 

 opgezegd. Daarnaast kan Abonnee de Overeenkomst opzeggen door middel van het sturen van een  

brief aan DELTA Mobiel, Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg. 

3.7 Partijen kunnen een Overeenkomst te allen tijde ontbinden met behoud van recht op  

schadevergoeding indien de andere partij in de nakoming van één of meer van de overeengekomen  

verplichtingen tekort schiet en in verzuim verkeert. 

3.8 Iedere partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van 

faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering aan de zijde van 

andere partij, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de Overeenkomst en  

daarbij onverwijld voldoende zekerheid wordt gesteld overeenkomstig artikel 13. Bij opzegging van 

 een Overeenkomst op grond van dit artikel voorafgaande aan het verstrijken van de minimumduur 

zijn alle vaste kosten van de resterende periode van die minimumduur onverkort en direct  

verschuldigd door Abonnee. 

3.9 DELTA Mobiel mag een aanvraag te allen tijde afwijzen en kan dit onder meer doen, indien DELTA 

Mobiel gerede twijfel heeft of informatie heeft over geringe kredietwaardigheid van of slecht 

betalingsgedrag jegens DELTA Mobiel dan wel één van haar groepsmaatschappijen of derden. DELTA 

Mobiel mag zich hierover laten informeren door derden, daaronder begrepen Stichting Bureau 

Krediet registratie (BKR).  

 

 

 

4. SIM-KAART 

4.1 DELTA Mobiel stelt aan de Abonnee van een Aansluiting een SIM-kaart ter beschikking. De SIM- 

kaart blijft eigendom van DELTA Mobiel. 

4.2 De Abonnee dient een SIM-kaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik , diefstal of  

beschadiging te beschermen. Bij de SIM-kaart behorende beveiligingscodes (zoals Persoonlijke  

Identificatie Nummer (PIN) en Persoonlijke deblokkeringsleutel (PUK)) moeten zo goed mogelijk  

geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de SIM-kaart worden  

bewaard. 

4.3 Indien de SIM-kaart verloren is gegaan door verlies, diefstal of beschadiging, of indien Abonnee  

of Eindgebruiker het vermoeden heeft van misbruik/onbevoegd gebruik van de SIM-kaart of een  

toegangscode, dan dient Abonnee DELTA Mobiel om een onmiddellijke blokkering van de SIM-kaart  

en/of de toegangscode te verzoeken via de klantenservice van DELTA Mobiel. DELTA Mobiel stelt  

alsdan het gebruik van de SIM-kaart na een dergelijk verzoek terstond buiten werking, tenzij DELTA  

Mobiel gerede twijfel heeft dat van deze mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt.  

4.4 Alle kosten voor (onbevoegd) gebruik van de SIM-kaart, de Aansluiting en of de Diensten komen  

geheel voor rekening en risico van Abonnee tot het moment van melding aan DELTA Mobiel en  

blokkering op de wijze als bedoeld in artikel 4.3. 

4.5 DELTA Mobiel is gerechtigd een aan de Abonnee 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. DELTA Mobiel is eveneens gerechtigd de technische  

eigenschappen of instellingen van een aan de Abonnee ter beschikking gestelde SIM-kaart (op  

afstand) te wijzigen. 

4.6 Na beëindiging van de Overeenkomst voor een Aansluiting dient een SIM-kaart onverwijld  



onbruikbaar te worden gemaakt. 

4.7 DELTA Mobiel 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 DELTA Mobiel of derden, is verkregen of wordt gebruikt. 

4.8 De Abonnee mag slechts gebruikmaken van de Dienst met een CE-gecertificeerd Mobiel  

Randapparaat dat geschikt is om gebruik te worden op het Mobiel Netwerk. Indien uit onderzoek  

door DELTA Mobiel blijkt dat klachten van Abonnee met betrekking tot de werking van de Dienst niet  

te wijten zijn aan het Mobiele Netwerk, kan Abonnee verplicht worden het Mobiele Randapparaat  

ter controle aan DELTA Mobiel aan te bieden. Indien DELTA Mobiel vaststelt dat het Mobiele  

Randapparaat van Abonnee de goede werking van het Mobiele Netwerk verstoort, is DELTA Mobiel  

gerechtigd de Dienst voor de Abonnee onmiddellijk buiten werking te stellen. 

 

 

5. NUMMERTOEKENNING EN NUMMERBEHOUD 

5.1 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting dient Abonnee te beschikken over een of meer 

 nummers, die door DELTA Mobiel aan Abonnee worden toegekend. 

5.2 Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden kan een  

nummer dat reeds door de Abonnee bij een andere aanbieder in gebruik is (en gebruikt mag worden  

voor de desbetreffende Aansluiting) worden behouden, indien die aanbieder aan nummerbehoud  

meewerkt. DELTA Mobiel kan hiervoor een vergoeding aan Abonnee in rekening brengen. De hoogte  

van deze vergoeding is te vinden op de Internetsite. 

5.3 Bij een Mobiele Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden, kan de  

Abonnee 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. 

5.4 Indien Abonnee bij een opzegging als bedoeld in artikel 3 gebruik wenst te maken van 

nummerbehoud dient dit bij de opzegging expliciet en voorzien van alle relevante informatie aan 

DELTA Mobiel kenbaar te worden gemaakt. Indien Abonnee niet expliciet heeft aangegeven gebruik 

te maken van nummerbehoud, dan vervalt het nummer. 

5.5 DELTA Mobiel is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal 

nummerplan, wijziging in de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit, alsmede wijzigingen in de Dienst en/of een Mobiel Netwerk of in andere gevallen die 

nummerwijziging noodzakelijk maken.  

5.6 DELTA Mobiel zal een nummerwijziging op grond van het vierde lid niet eerder doorvoeren dan 

drie maanden nadat de wijziging bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven 

omstandigheden noodzakelijk is. 

 

 

6. WIJZIGING IN EEN DIENST OF EEN MOBIEL NETWERK 

6.1 De technische eigenschappen van een Mobiele Telecommunicatiedienst of van een Mobiel 

Netwerk kunnen door DELTA Mobiel worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van 

de techniek te kunnen blijven voldoen. 

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 en/of de Diensten kan DELTA Mobiel de 



dienstverlening (tussentijds) geheel of gedeeltelijk beëindigen of wijzigen. DELTA Mobiel zal de 

Abonnee van de Dienst die wordt beëindigd hierover uiterlijk drie maanden van te voren informeren, 

tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is. 

6.3 Indien DELTA Mobiel de Diensten 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. DELTA Mobiel zal in dat geval aan de Abonnee waar 

mogelijk een vervangende Dienst aanbieden. 

6.4 Naast het bepaalde in het derde lid is DELTA Mobiel gerechtigd een Mobiele 

Telecommunicatiedienst (tussentijds) te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn 

van aankondiging van tenminste drie maanden, indien operationele, technische, 

bedrijfseconomische of juridische redenen daartoe aanleiding zijn. Het bepaalde in het vorige lid is 

daarbij van overeenkomstige toepassing. 

6.5. DELTA Mobiel is eveneens gerechtigd om een Aanvullende Dienst (tussentijds) te beëindigen of 

te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één maand, indien 

operationele, technische, bedrijfseconomische of juridische redenen of de eisen van de tijd daartoe 

aanleiding geven. Het bepaalde in artikel 6.3 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 

 

 

7. GEBRUIK 

7.1 Abonnee 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 11 voor zijn 

rekening. 

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 de mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en 

risico van de Abonnee. Mobiele Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen 

gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten.  

7.3 Het is Abonnee en/of Eindgebruiker 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 zijn met  de bedoeling van de Dienst, de door Abonnee of een derde aan DELTA 

Mobiel 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 een andere wijze inbreuk wordt 

gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer (waaronder begrepen de verspreiding van virussen of het 

misbruiken van toegangsprivileges); 

d.) die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen nationale 

nummerplannen. 

7.4 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of 

aangesloten Mobiele Randapparaten, is de Abonnee verplicht aan de door DELTA Mobiel te geven 

voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit 

naar het oordeel van DELTA Mobiel noodzakelijk is, kan DELTA Mobiel de Aansluiting, al dan niet met 



betrekking tot een specifieke Dienst, zo nodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten 

gebruik stellen.  

7.5 Het gebruik door Abonnee van de Aansluiting, Dienst en/of het Mobiele Netwerk dient redelijk te 

zijn. Als ‘niet redelijk’ worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt: 

a.) gebruik met meer dan één Randapparaat tegelijkertijd; 

b.) langdurig openstaan van verbindingen, continue of vrijwel continue gebruik; 

c.) gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de Dienst, dan wel het draaien van 

een web-, mail-, game-, chat-, file- of andere servicedienst op het betreffende Mobiele 

Randapparaat; 

d.) gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden; 

e.) gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld 

gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers. 

Indien DELTA Mobiel constateert dat er sprake is van niet-redelijk gebruik van de Aansluiting, de 

Dienst en/of het Mobiele Netwerk, dan is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging, het 

gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken, of bij herhaald onredelijk gebruik, de 

Overeenkomst te ontbinden.  

7.6 Abonnee zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had 

moeten weten dat dit strafbaar en/of onrechtmatig jegens DELTA Mobiel of derden is. In het 

bijzonder staat Abonnee 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 toepasselijk wet- 

en regelgeving; 

g.) in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Contentdienst 

of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins 

te verspreiden; 

Abonnee zal eventuele aanvullingen op de hierboven gegeven opsomming, zoals door DELTA Mobiel 

op haar website aangegeven, naleven en regelmatig raadplegen.  

 

 

8. IN DIENST STELLEN AANSLUITING, KWALITEIT, CONTINUITEIT EN ONDERHOUD 

8.1 Na of bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal DELTA Mobiel in principe binnen 72 uur 

doch in ieder geval zo spoedig mogelijk zorgen voor het in dienst stellen van de Aansluiting of 

levering van de overeengekomen Dienst(en). 



8.2 DELTA Mobiel streeft er naar Abonnee een ongestoord gebruik van de Aansluiting te laten 

genieten binnen het gebied dat gedekt wordt door het Mobiele Netwerk. De kwaliteit van het 

Mobiele Netwerk wordt van tijd tot tijd door onafhankelijke instanties onderzocht.  

8.3 Het is een natuurkundig gegeven dat bij elektronische communicatiediensten zoals de Mobiele 

Telecommunicatiediensten de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen of in stand te houden 

en de kwaliteit van de verbinding niet op elk moment gelijk of toereikend is. DELTA Mobiel spant zich 

in om het Mobiele Netwerk zodanig in te richten, dat de Diensten zo min mogelijk door beperkingen 

of storingen worden beïnvloed. 

8.4 Abonnee en/of Eindgebruiker onderkennen dat Diensten negatief kunnen worden beïnvloed en 

(tijdelijk) niet beschikbaar kunnen zijn door fysieke factoren (zoals gebouwen, tunnels, bergen etc.) 

atmosferische omstandigheden, aanpassingen of onderhoud aan het Mobiele Netwerk, storingen in 

de interconnectie of andere oorzaken. DELTA Mobiel spant zich in binnen de grenzen van de 

redelijkheid deze omstandigheden tot het uiterste te beperken. DELTA Mobiel is niet aansprakelijk 

voor enige schade die hieruit mogelijk voortvloeit.  

8.5 Abonnee en/of Eindgebruiker onderkennen dat Diensten mede afhankelijk zijn van netwerken 

van derden en dat de beschikbaarheid van deze netwerken mede bepalend is voor de continuïteit 

van de Diensten. DELTA Mobiel spant zich in binnen de grenzen van de redelijkheid continue te 

leveren. DELTA Mobiel is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onderbreking van de 

Diensten. 

8.6 Indien Abonnee, mede in het licht van hetgeen is opgemerkt in artikel 8.3 en 8.4, op enig 

moment geen of geen ongestoord gebruik kan maken van de Aansluiting, leidt dit niet tot een recht 

op verlaging van de tarieven voor de Diensten, enig recht op restitutie van betaalde vergoedingen en  

niet tot een recht op ontbinding van de Overeenkomst. 

 

 

9. AANSPRAKELIJKHEID DELTA MOBIEL 

9.1 DELTA Mobiel is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of 

uitvoering van een Overeenkomst of het gebruik van een Dienst, tenzij dit in dit artikel anders is 

bepaald. 

9.2 DELTA Mobiel is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare 

tekortkoming of onrechtmatige daad is ontstaan in de hieronder genoemde gevallen -waaronder 

uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving- 

en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen: 

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 Abonnee die is ontstaan bij 

werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst, tot ten hoogste een 

bedrag van 500.000 euro per gebeurtenis; 

d.) indien het schade betreft als gevolg van het door DELTA Mobiel buiten gebruik stellen van een 

Aansluiting, zonder dat daarvoor een grond bestond, tot ten hoogste een bedrag van 2500 euro per 

Aansluiting, met een maximum van  100.000 euro per gebeurtenis; 



e.) indien het schade betreft als gevolg van het door DELTA Mobiel ten onrechte niet of onjuist 

vermelden van gegevens van Abonnee in telefoongidsen of nummerinformatiediensten, tot ten 

hoogste 2500 euro per vermelding, met een maximum van 100.000 euro per gebeurtenis; 

f.) indien het schade betreft als gevolg van andere administratieve fouten van DELTA Mobiel dan 

bedoeld onder d en e, tot ten hoogste een bedrag van 2500 euro per Aansluiting, met een maximum 

van 100.000 per gebeurtenis; 

9.3 Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee het Mobiele 

Netwerk direct of indirect is verbonden en van andere aanbieders van Contentdiensten zijn niet aan 

DELTA Mobiel toerekenbaar. 

9.4 Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of een 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. 

9.5 DELTA Mobiel 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 DELTA Mobiel is veroorzaakt.  

9.6 Schade die volgens Abonnee ontstaat dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dertig dagen nadat 

deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan DELTA Mobiel te zijn gemeld. Schade 

die niet binnen deze termijn wordt gemeld aan DELTA Mobiel, komt niet voor vergoeding in 

aanmerking. Ten aanzien van Consumenten geldt dit niet indien de Abonnee aannemelijk maakt dat 

een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem kon worden verlangd.  

 

 

10. AANSPRAKELIJKHEID ABONNEE 

10.1 Abonnee is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet 

aansprakelijk, behoudens hetgeen volgens de wet of in de volgende leden van dit artikel of elders in 

deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 

10.2 Abonnee is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. 

Een Consument is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van DELTA Mobiel, indien 

die schade met opzet of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door 

de Consument is veroorzaakt.  

10.3 De Abonnee vrijwaart DELTA Mobiel tegen aanspraken van Eindgebruikers alsmede tegen 

aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op DELTA 

Mobiel zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de 

Abonnee of een Eindgebruiker van de Diensten is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de 

inhoud van door hem, of door een Eindgebruiker, met behulp van de Dienst verzonden of 

opgevraagde informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop. 

 

 

11. TARIEVEN EN VERGOEDINGEN 

11.1  Abonnee is aan DELTA Mobiel vergoedingen verschuldigd voor door hem van DELTA Mobiel 

afgenomen Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen worden verhoogd met 

BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 

11.2 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 DELTA Mobiel bekend gemaakt op onder meer haar 

Internetsite. 

11.3 Het actuele overzicht van de tarieven wordt door DELTA Mobiel bekend gemaakt op haar 

website en is op te vragen via de klantenservice. 

11.4 DELTA Mobiel kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van 

Contentdiensten of andere diensten van derden op last van deze derden bij de Abonnee innen. 

DELTA Mobiel staat er voor in dat de Abonnee met de betaling van deze vergoedingen aan DELTA 

Mobiel jegens die derde bevrijdend heeft betaald. 

11.5 Voor zover maandelijks aan DELTA Mobiel 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 Overeenkomst expliciet wordt afgeweken. 

11.6 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van DELTA Mobiel beslissend, 

tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. DELTA Mobiel dient bij de vaststelling van 

deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden. 

11.7 DELTA Mobiel heeft het recht tarieven en tevens deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen. Indien dit op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen vereist is zal DELTA Mobiel 

Abonnee voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging informeren en indien van 

toepassing Abonnee wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met 

ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de 

inwerkingtreding van de wijziging door DELTA Mobiel ontvangen te zijn. In geval van een dergelijke 

opzegging in het kader van een wijziging van de tarieven of de Algemene Voorwaarden van DELTA 

Mobiel, zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de 

op dat moment openstaande betalingsverplichtingen. 

 

 

12. BETALING 

12.1 Eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum waarop het 

Abonnement in dienst is gesteld dan wel vanaf de datum waarop de Overeenkomst voor de 

desbetreffende Dienst tot stand is gekomen. 

12.2 DELTA Mobiel is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van éénmalig en periodiek 

verschuldigde vergoedingen. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum 

dat ze in rekening worden gebracht. Voor specifieke Overeenkomsten kunnen afwijkende 

betalingsvoorwaarden worden vastgesteld. 

12.3 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt DELTA Mobiel alle in het 

kader van een Abonnement verschuldigde bedragen (waaronder vergoedingen voor Diensten, voor 

geleverde zaken en voor Contentdiensten van derden) door middel van nota’s aan Abonnee in 

rekening. Indien is overeengekomen dat de nota’s aan één of meer derden of naar afwijkende 

adressen zullen worden gezonden, blijft Abonnee jegens DELTA Mobiel aansprakelijk voor correcte 

betaling en geldt het bepaald in deze Algemene Voorwaarden onverminderd jegens Abonnee. 

12.4 Nota’s worden, afhankelijk van de Overeenkomst, in elektronische vorm aan de Abonnee 

verstrekt. Voor verschillende Overeenkomsten kunnen daarbij verschillende periodes worden 

aangehouden. In bijzondere omstandigheden (zoals bij afwijkend hoge bedragen voor 

gebruiksafhankelijke vergoedingen in een beperkte periode) kan tussentijdse betaling worden 

verlangd.  



12.5 Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de nota is vermeld. 

Indien Abonnee aan DELTA Mobiel een machtiging tot automatische incasso verleent, is DELTA 

Mobiel gerechtigd daarvan vanaf de datum van de nota hiervan gebruik te maken. DELTA Mobiel kan 

nadere eisen of beperkingen stellen aan de betaalwijzen. 

12.6 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de nota aan 

DELTA Mobiel kenbaar te worden gemaakt. Jegens een Consument zal DELTA Mobiel geen beroep 

doen op overschrijding van deze termijn indien deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze 

termijn kon ontdekken. Betaling mag niet worden opgeschort met betrekking tot het gedeelte van 

het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar is gemaakt. 

12.7 Indien Abonnee bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte 

bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan DELTA Mobiel, wanneer wederom bezwaren 

worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Abonnee in rekening brengen. 

DELTA Mobiel zal de Abonnee mededelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens 

zij een onderzoek start. Indien het bezwaar van Abonnee na onderzoek gegrond blijkt te zijn, zal 

DELTA Mobiel de onderzoekskosten terugbetalen aan Abonnee. 

12.8 Indien Abonnee de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de in het vijfde lid van dit 

artikel gestelde termijn heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim. 

12.9 Vanaf de datum waarop Abonnee in verzuim verkeert, is DELTA Mobiel gerechtigd de wettelijke 

rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. 

Daaronder wordt in ieder geval verstaan buitengerechtelijke kosten (waaronder door DELTA Mobiel 

zelf te maken kosten voor het aanmanen van Abonnee en overige administratieve kosten) die in 

redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering. 

 

 

13. ZEKERHEIDSSTELLING 

13.1 DELTA Mobiel mag te allen tijde, gelet op haar bekende feiten en omstandigheden om haar 

moverende redenen, daaronder begrepen een (tijdelijk) bovengemiddeld gebruik van de Aansluiting 

door Abonnee of Eindgebruiker, verzoeken dat binnen een door haar gestelde termijn 

vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid in de vorm van een voorschot of waarborgsom  wordt 

verstrekt door Abonnee. 

13.2 De omvang van de in artikel 13.1 genoemde vooruitbetaling of waarborgsom zal een bedrag 

mogen betreffen van hetgeen Abonnee in redelijkheid gedurende zes maanden in totaal verschuldigd 

zal worden.     

13.3 Een verstrekte waarborgsom kan nadat zich gedurende een aaneengesloten periode van zes 

maanden geen betalingsproblemen hebben voorgedaan door Abonnee worden teruggevorderd door 

middel van een schriftelijk verzoek daartoe aan DELTA Mobiel, Poelendaelesingel 10, 4335 JA 

Middelburg. 

  

 

14. OPSCHORTING VAN DE DIENSTVERLENING 

14.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden en bij de wet is bepaald, 

is DELTA Mobiel gerechtigd de levering van een Aansluiting of (de toegang tot) een specifieke Dienst 

of Contentdienst van derden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Abonnee een verplichting 

jegens DELTA Mobiel niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting 



tot betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in artikel 11 en van de overige verschuldigde 

vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. 

14.2 DELTA is tevens bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting over te gaan: 

a) zonder ingebrekestelling of mededeling indien de Abonnee in strijd handelt met artikel 7 tweede 

tot en met negende lid, of Abonnee anderszins dusdanig die belangen van DELTA Mobiel schaadt dat 

van DELTA Mobiel niet verlangd kan worden dat de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot 

specifieke Diensten, in stand wordt gehouden, of 

b) indien Abonnee bij herhaling hinderlijke oproepen pleegt of hinderlijke berichten verstuurt aan 

derden. DELTA Mobiel zal hiertoe echter niet eerder overgaan dan nadat zij Abonnee, naar 

aanleiding van een onderzoek hiernaar, verzocht heeft het plegen van deze oproepen of het 

versturen van deze berichten te staken en Abonnee daaraan geen gehoor heeft gegeven, of 

c) indien DELTA Mobiel zulks wordt medegedeeld op last van een daartoe bevoegde instantie. 

14.3 Tot opheffing van de opschorting wordt weer overgegaan indien Abonnee binnen een door 

DELTA Mobiel gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de opheffing kan een bedrag 

aan heraansluitkosten verschuldigd zijn. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn terug te vinden op 

de Internetsite. 

 

 

15. PERSOONS- EN VERKEERSGEGEVENS 

15.1 DELTA Mobiel heeft de verwerking van Persoons-, Locatie en Verkeersgegevens aangemeld bij 

het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). DELTA Mobiel verwerkt Persoons- en 

Verkeersgegevens van Abonnee en/of Eindgebruiker binnen de kaders van de toepasselijke wet- en 

regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de 

doeleinden zoals nader omschreven in de meest recente versie van het privacy statement (zie 

website).  

15.2 DELTA Mobiel verwerkt de in lid 1 genoemde gegevens 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 privacy statement. 

15.3 DELTA Mobiel verwerkt de in lid 1 genoemde gegevens tevens in het kader van haar wettelijke 

verplichtingen en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot inzage daarin, 

zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. 

15.4 Indien DELTA Mobiel in het kader van de incasso van vorderingen op Abonnee gebruikt maakt 

van derden zoals incassobureau’s, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij 

gerechtigd de haar bekende gegevens van Abonnee aan deze derde te verstrekken alsmede om haar 

vorderingen aan deze derde over te dragen. 

15.5 Indien Abonnee aan DELTA Mobiel heeft aangegeven zijn gegevens te willen laten registreren in 

telefoongidsen en-/of abonnee-informatiediensten, zal DELTA Mobiel de 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. DELTA Mobiel kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid 

van de door een Abonnee verstrekte of de door een dergelijke aanbieder gepubliceerde gegevens. 

 



 

16. KLACHTEN EN GESCHILLEN 

16.1 Abonnee dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een Dienst in eerste 

instantie te wenden tot DELTA Mobiel, via het door DELTA Mobiel daarvoor bekendgemaakte 

telefoonnummer of adres. DELTA Mobiel 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 DELTA 

Mobiel met vermelding van redenen, binnen die termijn aan Abonnee kenbaar wanneer de 

inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld. 

16.2 Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke afwijzende reactie van DELTA 

Mobiel dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het vorige lid had 

moeten worden gereageerd, kan Abonnee het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 

Telecommunicatie (Stichting Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den 

Haag), mits het geschil betrekking heeft op een Dienst (of een aanvraag daarvan) waarvan uitsluitend 

of in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt als Consument en de Geschillencommissie Telecommunicatie 

ook overigens op grond van haar reglement 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 

Geschillencommissie Telecommunicatie heeft te doen gelden als een bindend advies.  

16.3 Stemt Abonnee niet in met de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie 

Telecommunicatie of is deze Geschillencommissie Telecommunicatie 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. 

16.4 Onverminderd het voorgaande kan Abonnee geschillen schriftelijk aanbrengen bij de OPTA in 

die gevallen bij wet geregeld. 
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