
Uitleg bij je Telenet-factuur 
We willen de leesbaarheid en de duidelijkheid van je Telenet-factuur verbeteren.  
Op die manier heb je een volledig en duidelijk overzicht van je telecommunicatiediensten.

Voorbeeldfactuur Telefonie en Internet

Telenet

Postbus Klantendienst

B- 2800 Mechelen

Tel: 015/66 66 66

www.telenet.be/klantendienst

Gelieve bij betaling steeds de gestructureerde

mededeling te vermelden

Factuur

Klantennummer 92739979

Accountnummer 60665974

Factuurdatum 1 februari 2005

Factuurnummer 15969202

Jan Peeters

Liersesteenweg 4

2800 Mechelen

Deze factuur Gelieve het factuurbedrag te betalen vóór

303,59 EUR 21 februari 2005

 Telefonie (alle lijnen) Internet

Eenmalige bijdrage  150,94

Abonnementskosten 17,31 67,03

Verbruik 15,62

Totaal bedrag zonder BTW 32,93 217,97

BTW 21% 6,92 45,77

Totaal met BTW 39,85 263,74

Belangrijke info: indien u een domiciliatie heeft en op het overschrijvingsformulier 

staat een bedrag vermeld, gelieve dan per overschrijving te betalen.  Eenmaal de 

domiciliatie actief is, wordt geen bedrag meer afgedrukt en gebeurt de betaling 

automatisch. 

Door betaling van deze factuur, erkent de klant kennis genomen te hebben van de 

algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten en producten vermeld op deze 

factuur en die voorwaarden eveneens te aanvaarden. Vanaf 1 september 2004 zijn er 

vernieuwde algemene voorwaarden van toepassing. Op eenvoudige aanvraag bij Telenet 

N.V. of op www.telenet.be/klantendienst/administratie/algemenevoorwaarden kan de 

laatste bijgewerkte versie worden bekomen.

Totaal openstaand saldo  303,59

Telenet NV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, 

BTW BE0439.840.857 RPR Mechelen , Bank 405-0504611-48

405-0504611-48

Telenet  N.V.

Liersesteenweg 4

+++111/2222/33333+++
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Telenet  N.V.

Liersesteenweg 4

B-2800 Mechelen
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Deze informatie laat ons toe om
zo snel mogelijk je gegevens
terug te vinden en zo een snelle
en optimale dienstverlening te
verzekeren. Indien je meer uitleg
wenst, gelieve je klantennummer
steeds bij de hand te houden.

Dit zijn je facturatiegegevens.

Hier staat het totaal te betalen
bedrag (incl. BTW) van deze 
factuur.

Hier vind je de uiterste 
betaaltermijn.

Het totaal te betalen bedrag van
telefonie en/of internet staat
hier vermeld. Het detail hiervan
vind je op de volgende bladzijde. 

Te betalen saldo is de som van
het bedrag “Deze factuur”
en nog openstaande facturen.
Indien u ondertussen deze open-
staande facturen heeft betaald,
hoeft u enkel het bedrag “Deze
factuur”     te betalen. Het te
betalen saldo vind je ook terug
op het overschrijvingsformulier:
zie punt

Indien je een domiciliëring 
hebt aangevraagd en op het
overschrijvingsformulier staat
een bedrag vermeld, gelieve dan
toch per overschrijving 
te betalen. Eenmaal de 
domiciliëring actief is, wordt
geen bedrag meer afgedrukt
maar kruisjes en gebeurt de
betaling automatisch.

Dit nummer op onze over-
schrijvingsformulieren laat ons
toe je betaling onmiddellijk 
te verwerken. Indien je je eigen
overschrijvingsformulier gebruikt
of rechtstreeks bij de post of
bank betaalt, gelieve deze
gestructureerde mededeling
steeds te vermelden. Let op: 
het nummer in dit voorbeeld is
fictief. Gebruik het unieke num-
mer op je formulier.
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Hier vind je de login (gebruikers-
naam) van je internetlijn, 
telefoonnummer en installatie-
adres waarop dit factuurdetail
betrekking heeft.

Bij de eenmalige bijdrage zie je
de kost van onder andere de
binnenhuisinstallatie en je 
netwerkkaart (indien nodig). 
De toegekende promoties op je
contract worden onmiddellijk ver-
rekend in de betreffende rubriek.
De eenmalige bijdrage zal je
enkel op je eerste Telenet-
factuur terugvinden; dit zijn de
installatiekosten en de activatie-
kost. Installatiekost: kost voor ver-
plaatsing en installatie bij je thuis.
Activeringskost: kost voor het
activeren van je modem. Dit
gebeurt bij Telenet.

De abonnementskosten worden
steeds aangerekend voor de 
volgende maand. 
Op je eerste factuur zie je ook 
de abonnementskosten voor 
de voorbije periode, rekening 
houdend met de datum van je
aansluiting.

De Basis-lijn® is de maandelijkse
bijdrage (abonnement) voor de
telefoonlijn die je gebruikt. Ook
voor de pakketten Top-lijn® en
Jong-lijn® vind je hier de maan-
delijkse bijdrage. Diensten 
buiten een pakket (bijvoorbeeld
oproepdoorschakeling, Signaal
2de oproep) worden hier afzon-
derlijk vermeld en aangerekend.

Het verbruik zijn de gespreks-
kosten en deze worden op-
gedeeld per soort gesprek 
dat je hebt gevoerd. Deze
gesprekskosten worden voor de
voorbije periode aangerekend.
Je ziet hier het totaal aantal
gesprekken en de totale 
tijdsduur van elk soort gesprek
dat je hebt gevoerd in die
maand.

Wij geven je standaard een
detailoverzicht van alle 
gesprekken, behalve de 
binnenlandse gesprekken en de
Telenet-naar-Telenet gesprekken.
Indien je dit wenst, kan je 
ook van deze gesprekken een
detailoverzicht krijgen voor de
prijs van 3,69 (BTW incl.) per
maand.

Factuur Detail

Klantennummer 92739979

Accountnummer 60665974

Factuurdatum 1 februari 2005

Factuurreferentie 15969202

Jan Peeters

Liersesteenweg 4

2800 Mechelen

Internet

Internet a123456 - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen

Eenmalige bijdrage  excl. BTW

Comfort plus Installatie 1 computer 03/01/05 103,31

PC PCI Network Card 03/01/05 40,98

Eenmalige activeringskost 03/01/05 41,32

Besparing: 1 maand gratis abonnement 03/01/05 -34,67

Totaal voor eenmalige bijdrage  150,94

Abonnementskosten  excl. BTW

Telenet Expressnet 03/01/05 - 23/01/05 32,36 

Telenet Expressnet 01/02/05 - 28/02/05 34,67 

Totaal voor abonnementskosten  67,03

Totaal voor Internet a123456  217,97

Telefonie

Telefonie 015/33 30 00 - Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen

Abonnementskosten  excl. BTW

Basis lijn (Telenet Freephone) 01/02/05 - 28/02/05 14,00

Diensten Thuis-lijn 01/02/05 - 28/02/05 3,31

Totaal voor abonnementskosten  17,31

Verbruik Aantal Duur 15,62

Binnenland 62 gesprekken 04:10:43 8,05

Telenet - naar - Telenet 23 gesprekken 01:32:06 1,94

Mobiel: Proximus 12 gesprekken 00:14:34 3,46

Mobiel: Mobistar 7 gesprekken 00:05:56 1,76

Mobiel: Base 2 gesprekken 00:01:19 0,41

Mobiel  

 Datum Tijd Naar Nummer Type Duur Bedrag

1 05/01/05 17:02 Proximus 0477123456 Piek 0:01:13 0,2968

2 08/01/05 15:03 Mobistar 0495123456 Weekend 0:00:17 0,1260

3 10/01/05 20:12 Base 0485123456 Dal 0:00:29 0,1628

4 ...

Overzicht transacties

Nummer 015/33 30 00

Telenet

Postbus Klantendienst

B- 2800 Mechelen

Tel: 015/66 66 66

www.telenet.be/klantendienst
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Totaal voor telefonie 015/33 30 00  32,93

Totaal zonder BTW 21%  250,90

BTW 21%  52,69

Totaalbedrag met BTW  303,59
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Piek- en daluren?
Voor alle gesprekken (binnenlandse, Telenet-naar-Telenet, naar mobiel, naar buitenland):

Piekuren: 8 - 19 uur tijdens de weekdagen (behalve naar Base van 10 tot 22 uur).
Daluren: 19 - 8 uur tijdens de weekdagen en de hele dag tijdens het weekend 

en op feestdagen (behalve naar Base van 22 tot 10 uur).
Weekend: (enkel mobiel): hele dag tijdens het weekend

Domiciliëring?
Wens je een domiciliëring voor telefonie of Internet of voor beide? Geen probleem. Je vult gewoon de opdracht tot domiciliëring in op
de achterzijde van je factuur en bezorgt deze zo vlug mogelijk aan je bankinstelling.

Indien je een domiciliëring hebt aangevraagd, kan je reeds genieten van de Telenet-voordelen. 
Zelfs al is de domiciliëringsaanvraag nog niet administratief verwerkt door je bank.

Alle bedragen die zich in het detail van de factuur bevinden, zijn bedragen exclusief BTW. De BTW wordt berekend op het totale bedrag op de eerste pagina van de factuur.
Voor meer informatie over de Telenet-tarieven kan je steeds de brochures raadplegen of surf naar www.telenet.be
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