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Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten 

Carrefour (1 Mobile) 
 

 
 
 Brussel, 29 maart 2006. 
 
 
1. Wettelijk kader 
 
Artikel 108, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt 
dat de algemene voorwaarden en modelcontracten met betrekking tot elektronische-  
communicatiediensten op de website van de operator worden gepubliceerd na advies van de  
ombudsdienst en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. 
 
Op basis van deze bepaling verstrekt het Raadgevend Comité het huidige advies.  
 
Aangezien de opmerkingen van de ombudsdienst voortaan een advies op zich vormen op basis 
van voornoemd artikel 108 en op die manier integraal aan de operator worden meegedeeld, 
worden ze in dit advies niet hernomen.  
 
   
2. Advies 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 29 maart 2006 van het Raadgevend Comité voor de 
telecommunicatie formuleert het Comité de volgende opmerkingen betreffende de algemene 
voorwaarden en modelcontracten Carrefour (1 Mobile). 
 
A. Algemene opmerking 

 
Indien de klant geen aanvraag doet om zijn huidige gsm-nummer te behouden, blijft hij anoniem. In 
dat geval zijn een aantal bepalingen van de algemene voorwaarden eerder theoretisch. Men kan dus 
de werkelijke draagwijdte van deze bepalingen in vraag stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor art. 
4.3.2 op basis waarvan de klant zijn SIM-kaart dient terug te sturen aan Carrefour binnen de zeven 
dagen na het einde van het contract en voor de bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid 
van de klant in geval van verlies of diefstal van zijn SIM-kaart en de procedure tot opschorting die 
de klant kan activeren. 
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B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden 
 
Art. 1 
 
De kenmerken van de dienst en de verkoopsvoorwaarden moeten de consument ten laatste op het 
ogenblik van de verkoop worden meegedeeld (art. 30 Handelspraktijkenwet). Ook volgens het 
algemene contractenrecht dienen de partijen te weten waarover wilsovereenstemming bereikt 
wordt.Volgens art. 108, § 1, van de wet elektronische communicatie dient het contract materieel ter 
beschikking gesteld te worden van de klant. Het is dus niet voldoende te verwijzen naar Internet 
voor de algemene voorwaarden. Waarom niet preciseren dat de algemene voorwaarden gevoegd 
worden bij de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de SIM-kaart bij de aankoop van een 
vooraf betaalde belwaarde ?  
 
Art. 2.2.3 
 
De belwaarde is drie maanden geldig vanaf het eerste gebruik, waarna de belwaarde die in die 
periode niet opgebruikt is, definitief verloren is zonder recht op vergoeding. Die periode is zeer kort 
en zelfs de kortste op de markt. Dit is des te meer hinderlijk omdat Carrefour zich het recht 
voorbehoudt om het contract op te zeggen en het nummer te recupereren. 
 
Dergelijke voorwaarde zou bovendien expliciet vermeld moeten worden bij de aankoop en niet 
enkel in de algemene voorwaarden. 
 
Art. 3.2.3 
 
Na afloop van het contract verliest de klant definitief zijn gsm-nummer, behalve indien hij het naar 
een andere operator heeft overgedragen. Wanneer loopt het contract af ? Er worden geen termijnen 
bepaald behalve die van 3 maanden waarna de niet-gebruikte belwaarde verloren gaat en dat betreft 
de geldigheidsduur van de belwaarde. Die formulering zou laten doorschemeren dat het om een 
contract van bepaalde duur gaat, hetgeen niet het geval is. 
 
Art. 3.2.4 
 
Carrefour behoudt zich het recht voor om het contract te beëindigen als het nummer gedurende 3 
maanden niet wordt gebruikt (onder gebruik wordt begrepen bellen of een sms versturen). Dit 
getuigt niet van een commerciële aanpak en vormt voor de klant een dreiging die niet objectief 
gerechtvaardigd is.  
 
Art. 7 en art. 10.2 
 
Volgens artikel 108, § 2, eerste lid van de wet elektronische communicatie dienen wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden individueel ten minste één maand vooraf meegedeeld te worden. 
Tariefverhogingen maken deel uit van de contractuele voorwaarden volgens voornoemd art. 108, § 
2.  
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De klanten die gekend zijn moeten dus individueel op de hoogte gebracht worden van 
tariefwijzigingen en de wijzigingen kunnen ten vroegste een maand later van kracht zijn en niet 
onmiddellijk zoals vermeld in art. 7.  
 
 
3. Toelichting door Carrefour
 
Carrefour deelt over de hierboven gemaakte opmerkingen het volgende mee (nummering verwijst 
naar nummering onder punt 2 hierboven). 
 
A. Algemene opmerking 
 
Deze opmerking is gerechtvaardigd voorzover Carrefour niet langer de mogelijkheid zou hebben 
om de niet-vervulling door de anonieme klanten van de contractuele verplichtingen in die 
bepalingen te bestraffen.  In de toekomst zal het merendeel van de klanten echter de overdracht van 
hun nummer aanvragen en geïdentificeerd worden. De in die bepalingen bedoelde verplichtingen 
zijn hoe dan ook van toepassing op alle (al of niet anonieme) klanten van Carrefour.  In alle 
gevallen waarin Carrefour de eindgebruiker kan identificeren, ziet het niet in waarom die 
contractbepalingen ten aanzien van die klant zouden moeten worden gewijzigd. 
 
B. Opmerkingen bij bepaalde artikelen van de algemene voorwaarden 
 
Art. 1 
 
Carrefour is bereid om in artikel 1 van de algemene voorwaarden te preciseren dat die ook gevoegd 
zullen worden bij de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de SIM-kaart bij de aankoop 
van een vooraf betaalde belwaarde. Carrefour merkt op dat dit nu al het geval is in de praktijk, los 
van die verduidelijking die in de tekst van de algemene voorwaarden moet worden aangebracht. 
 
Art. 2.2.3 
 
Carrefour verklaart dat de geldigheidsduur van de belwaarde op zes maanden zal worden gebracht na het 
eerste gebruik. 
 
Art. 3.2.3 en 3.2.4 
 
Carrefour is bereid om die bepalingen te wijzigen. Wat artikel 3.2.4 betreft, zal Carrefour 
verduidelijken dat het recht dat het bedrijf zich voorbehoudt om het contract te beëindigen ingeval 
het gsm-nummer niet wordt gebruikt, onderworpen zal worden aan het niet-gebruik van dat nummer 
gedurende een periode van 6 maanden na de laatste verstuurde oproep of de laatste verstuurde sms 
(onder gebruik wordt begrepen bellen of een sms versturen). Om die periode van zes maanden te 
berekenen zal geen rekening worden gehouden met het versturen van gratis oproepen of sms-
berichten, zoals het raadplegen van de mailbox.  
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Bovendien, in geval van beëindiging van het contract overeenkomstig artikel 3.2.3 – en met name in 
geval van het niet-gebruik van het gsm-nummer gedurende een periode van 6 maanden na de laatste 
verstuurde oproep of sms tegen betaling, zal de klant via twee sms-berichten (het eerste een maand 
voor het einde van het contract en het tweede een week voor het einde van het contract) worden 
ingelicht over de mogelijkheid om zijn gsm-nummer te behouden in het kader van de 
overdraagbaarheid van mobiele nummers (MNP). 
 
Art. 7 en art. 10.2 
 
Carrefour is bereid om zijn algemene voorwaarden in die zin te wijzigen. 
 
 


























