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GEBRUIKERSVOORWAARDEN DIENSTEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK
• De dienst/het plan wordt aangeboden voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik of gebruik door groepen van personen. Indien naar het oordeel van Telesur het
gebruik door u of door derden wordt aangewend voor financieel gewin of winst dan
behoudt Telesur zich het recht voor de dienst/ het pan onmiddellijke te beëindigen.
• Beëindiging van de dienst/het plan vindt tevens plaats in de volgende gevallen van misbruik
van de dienst/het plan te weten:
-

het commercieel gebruik van de oplossing;
het gebruik van het plan voor winst of financiële oplossing;
het openen van circuits zonder spraakconversaties;
het gebruik van circuits voor gegevensoverdracht en/ of niet-spraakcommunicatie;
het beperken of beletten van andere klanten om de dienst optimaal te gebruiken; en
elk gebruik waarbij de servicekwaliteit op het Telesur netwerk wordt verminderd of
anderszins de Telesur netwerkintegriteit wordt ondermijnd en/of de dienst wordt
omzeild.

• Telesur behoudt zich het recht voor tot onmiddellijke schorsing van de dienst/het plan over
te gaan, indien de dienst/het plan wordt doorverkocht aan een derde partij, zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telesur.
• Telesur behoudt zich het recht voor om de dienst/het plan die wordt aangeboden, met of
zonder de kennisgeving, definitief dan wel tijdelijk, te wijzigen of stop te zetten;
Kennisgeving vindt plaats via berichtgeving op het apparaat van de klant of via de
Telesur website en is onmiddellijk van kracht of vanaf de datum welke in bedoelde
kennisgeving wordt vermeld;
• Elke aanvraag voor de dienst/het plan via het gebruik van een SMS bericht / USSD-code van
een mobiele handset wordt beschouwd als een legitiem verzoek van de klant onder wiens
naam de mobiele telefoon is geregistreerd. Telesur is derhalve niet verantwoordelijk voor
eventuele verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van de handset van
een klant.
• Voor het overige zijn de Algemene voorwaarden van Telesur en de Algemene voorwaarden
Telesur voor mobiele abonnementen van toepassing.

