Voorwaarden tijdelijke uitbreiding belbundel “Delta Onderling
Bellen”
1 november 2018 tot en met 31 maart 2019
Tijdelijke Voorwaarden Consument Alles in 1
Zomercampagne - 2 juli 2018 tot en met 30 september 2018
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke uitbreiding door Delta van de functionaliteit van de
belbundel “Delta Onderling Bellen”.
1.2 De uitbreiding kan geactiveerd worden vanaf 1 november 2018 en eindigt 31 maart 2019 (“de periode”).
1.3 Met de uitbreiding heeft een abonnee die in die periode de belbundel “Delta Onderling Bellen” heeft
geactiveerd (of dat gaat doen in de periode) de mogelijkheid om gedurende 5 maanden na activatie kosteloos
te bellen met abonnees van Delta mobiel. Dit naast de mogelijkheid die al bestond om kosteloos te bellen met
abonnees die gebruik maken van het product Vaste Telefonie (ongeacht de propositie waar dat product in zit).
1.4. Ter voorkoming van misverstanden: De uitbreiding eindigt uiterlijk op 31 augustus 2019 voor een klant die
uiterlijk op 31 maart 2019 de uitbreiding activeert. Activeert een klant op 1 december 2018, dan eindigt de
uitbreiding feitelijk op 30 april 2019. Overigens zullen de abonnees van Delta Mobiel die u kosteloos kunt
bellen gedurende de periode wel moeten beschikken over een geactiveerde Sim-kaart.
1.5 Het betreft een uitbreiding die tijdelijk is en die we standaard doorvoeren. U hoeft dus niets extra’s te doen
om gebruik van de uitbreiding te maken en de uitbreiding eindigt ook automatisch. Dit laatste is enkel anders
indien Delta de uitbreiding verlengt.
1.6 Indien u geen gebruik wenst te maken van uitbreiding, kunt u uw belbundel “Delta Onderling Bellen”
deactiveren.
1.7 Per de start van de uitbreiding geldt voor al onze belbundels een zogenaamde “Fair Use Policy” en dus ook
voor de uitgebreide belbundel “Delta Onderling Bellen”. Op www.delta.nl/downloads kunt u als onderdeel van
de propositievoorwaarden de Fair Use Policy terug vinden.
2. Overige voorwaarden en vindplaats
2.1 Deze voorwaarden zijn aanvullend op alle andere voorwaarden die voor de proposities waar Vaste
Telefonie deel van uit maakt van toepassing zijn, zoals te vinden op www.delta.nl/downloads. Als de
bepalingen van deze voorwaarden strijdig zijn met die andere voorwaarden, gelden de bepalingen van deze
voorwaarden.
2.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Delta.
2.3 Al onze voorwaarden, en dus ook deze voorwaarden, kunt u altijd nalezen en zijn voor opslag beschikbaar
op www.delta.nl/downloads en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
2.4 In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van Delta) heeft Delta het recht om deze
voorwaarden tussentijds te wijzigen of om de uitbreiding zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen.
Dit heeft geen gevolgen voor de reeds gesloten overeenkomsten die voor intrekking of wijziging van de
uitbreiding zijn afgesloten. In deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade)vergoeding.
2.5 Klachten inzake deze uitbreiding kunnen worden ingediend bij: Delta, t.a.v. Klantenservice,
Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg of telefonisch via 0118 - 22 55 75.
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