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Invoice Split

Het Invoice Split-contract is het contract waarmee de optie Invoice Split wordt onderschreven onder de overeenkomst afgesloten met de Organisatie voor de levering van een Dienst.
De Gebruiker is de natuurlijke persoon, al naargelang het geval
een werknemer van de Organisatie, die van de Dienst gebruik
maakt.
De Organisatie is de rechtspersoon of feitelijke vereniging waarmee Orange Belgium nv een overeenkomst heeft afgesloten voor
de levering van een bepaalde Mobiele Voice- of Datadienst of
Vaste Dienst (hierna de ‘Dienst’ genoemd) en die titularis van de
Dienst is.
Third Party Services zijn gesprekken of berichten naar speciale
nummers voor spelletjes, beltonen, chat en andere diensten die ter
beschikking gesteld worden door zulke speciale nummers.

2. Systeem
2.1. Invoice Split is een optie onder de overeenkomst afgesloten
met de Organisatie voor de levering van een Dienst.
De Organisatie duidt in zijn Invoice Split-contract de kaarten of
lijnen aan en de Gebruikers waarvoor de Invoice Split-optie geldt.
2.2. Zowel de Organisatie als de Gebruiker dienen enerzijds een
overeenkomst voor de eigenlijke Dienst en anderzijds een Invoice
Split-contract te ondertekenen.
2.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn bijdrage in de kosten van
de Dienst, zoals overeengekomen met de Organisatie, te betalen.
2.4. Enkel de Organisatie kan wijzigingen aanvragen aan het
bedrag of het percentage van het factuurbedrag overeengekomen
in het Invoice Split-contract van de Organisatie. De wijziging zal
effectief zijn vanaf de volgende factuurperiode. Indien de Organisatie voor één van de gebruikers het Invoice Split-contract stopzet,
voor om het even welke reden, behoudt de Organisatie het recht
om de betrokken Dienst verder te zetten op het niveau van de
Organisatie.

3. Facturering
De Gebruiker
Elke Gebruiker ontvangt maandelijks een factuur op een door
hem opgegeven adres (factuuradres) met het door hem te betalen
bedrag. De gefactureerde bedragen moeten binnen 10 dagen
vanaf ontvangst van de factuur worden betaald. Facturen worden
vereffend via domiciliëring:
a) Op een Belgische bankrekening.
b) Op een kredietkaart van Visa, Eurocard, MasterCard of American Express.
Deze domiciliëring gebeurt via een formulier dat Orange Bel
gium nv ter beschikking stelt.
De Organisatie
De factuur die de Organisatie maandelijks ontvangt, vermeldt de
kosten die zij rechtstreeks aan Orange Belgium nv zal betalen voor
haar respectievelijke gebruikers.
Facturering van ‘Third Party Services’
Door de Gebruiker verschuldigde bedragen voor het gebruik van
‘Third Party Services’ zijn niet inbegrepen in de aan de Gebruiker
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toegekende maandelijkse vergoeding betaald door het Bedrijf aan
Orange Belgium nv, maar zijn geblokkeerd of volledig te betalen
door de Gebruiker aan Orange Belgium nv.

4. Wanbetaling
Wanbetaling door de Gebruiker of de Organisatie zal behandeld
worden conform de algemene abonnementsvoorwaarden van
toepassing op de betrokken Dienst.
Wanneer er wanbetaling vastgesteld wordt door één van beide
partijen betrokken bij Invoice Split, behoudt Orange Belgium nv
het recht om de Dienst te schorsen. In geval van wanbetaling door
de Gebruiker zal Orange Belgium nv het recht hebben om het
totale verschuldigde bedrag te verhalen op de Organisatie, die zich
ertoe verbindt dit bedrag te betalen.

5. Bepalingen eigen aan de
overeenkomst voor de Mobiele Dienst
5.1. Indien de werkelijke kosten van de maandelijkse factuur van
één van de Gebruikers lager liggen dan het vooraf door de Organisatie bepaalde bedrag per maand, zal de Organisatie slechts
de werkelijke kosten op zich nemen. Alle kosten die het vooraf
bepaalde bedrag overschrijden, zullen aangerekend worden aan
de Gebruiker zelf.
5.2. Indien de ‘Rollover-optie’ geactiveerd is en de werkelijke kosten van de maandelijkse factuur van de Gebruiker lager liggen dan
het vooraf door de Organisatie bepaald bedrag per maand, zal de
Organisatie voor die maand enkel de werkelijke kosten betalen en
zal het verschil worden geboekt als tegoed voor de Gebruiker voor
de volgende maand. De tegoeden van de Gebruiker die hierdoor
ontstaan zijn niet gelimiteerd in de tijd maar zijn wel gelimiteerd
tot een bedrag gelijk aan het maandelijks bedrag ten laste van de
Organisatie.
5.3. Detail van de communicaties van de Gebruiker
De Gebruiker aanvaardt dat Orange Belgium nv op aanvraag
van de Organisatie haar het detail van de communicaties van de
Gebruikers, dat overeenstemt met het gedeelte ten laste van de
Organisatie, zal meedelen. De Organisatie verbindt er zich toe de
wetgeving op de bescherming van het privéleven toe te passen.
De Organisatie is verantwoordelijk voor elke klacht en/of aanvraag
die door een Gebruiker terzake zou worden geformuleerd, en is
Orange Belgium nv hiertoe vrijwaring verschuldigd.

6. Bijkomstige overeenkomst
Uit hoofde van het Invoice Split-contract kunnen geen rechten
ontstaan voor de Gebruikers jegens Orange Belgium nv. Het
Invoice Split-contract afgesloten met de Gebruiker is een bijkomstige overeenkomst aan het tussen de Organisatie en Orange
Belgium nv gesloten contract. De Gebruiker erkent dan ook dat
het door hem gebruikte msisdn-nummer of de vaste lijn aan de
Organisatie toebehoort.

7. Algemene abonnementsvoorwaarden
Het Invoice Split-contract maakt deel uit van de algemene abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst die
Orange Belgium nv levert. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de
Bijzondere Voorwaarden Invoice Split voorrang op de algemene
abonnementsvoorwaarden.
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