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VOORWAARDEN VOOR  
CONTRACTOVERNAME
Vanaf 1 juni 2018

1. 
De overdracht van de Dienstenovereenkomst (ook wel 
Contractovername) vindt pas plaats na goedkeuring door 
Tele2. Onderdeel van dit proces kan een kredietwaardig-
heidstoets zijn van de nieuwe Contractant.

2. 
De Dienstenovereenkomst en de daar bijbehorende  
(betalings)verplichten worden overgedragen aan de  
nieuwe Contractant in ieder geval tot het einde van  
de minimumduur van die overeenkomst.

3. 
De nieuwe Contractant kan binnen 14 kalenderdagen na het 
ontvangen van de Orderbevestiging de Contractovername 
annuleren. Het annuleringsformulier is als bijlage  
toegevoegd in de Orderbevestiging, maar bellen naar de 
klantenservice van Tele2 is ook een optie.

4. 
Op het moment dat de nieuwe Contractant er voor kiest  
om gebruik te maken van het herroepingsrecht binnen  
de aangegeven 14 kalenderdagen, dan blijft de Diensten-
overeenkomst bij de oude Contractant. Er verandert  
dan niets. 

5. 
Het account van MijnTele2 blijft voor de oude Contractant 
beschikbaar.

6. 
De nieuwe Contractant dient zelf binnen 14 dagen na  
de Contractovername een account aan te maken in  
MijnTele2 voor alle persoonlijke informatie met betrekking 
tot de Dienstenovereenkomst die is overgenomen.

7. 
Zodra de Contractovername door Tele2 is goedgekeurd, zal 
het contract op de eerste van de daaropvolgende maand 
worden overgedragen. In de Orderbevestiging staat de 
exacte datum. De oude Contractant wordt met een sms 
hiervan op de hoogte gebracht en de nieuwe Contractant 
krijgt hier een e-mail over.

8. 
De nieuwe Contractant kan vanaf het moment dat de 
Dienstenovereenkomst is overgedragen via MijnTele2 
bepaalde wijzigingen in het Abonnement aanvragen. 
Bijvoorbeeld een up- of downgrade. Het Abonnement  
kan worden verlaagd tot de beginwaarde bij de originele 
ingangsdatum.

9. 
Alle bij de Dienstenovereenkomst en de Dienst behoren 
tarieven die zijn te vinden op tele2.nl

10. 
Tele2 kan controleren of de nieuwe Contractant aan  
diens verplichtingen voldoet. Als dit niet het geval is,  
dan heeft Tele2 het recht op de functionaliteiten van de 
Dienst te beperken of het Abonnement voor de Dienst te 
beëindigen en daarvoor een slotnota te sturen met de 
resterend Abonnementskosten. Tele2 zal per sms en e-mail 
waar schuwen voordat de functionaliteit van de Dienst 
wordt beperkt of beëindigd.

11. 
11. Na afloop van de Dienst (voor zover dit een Abonnement 
betreft) wordt de Dienstenovereenkomst stilzwijgend 
verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de nieuwe Contractant 
de Dienstenovereenkomst opzegt tegen het einde van de 
minimumduur met inachtneming van een opzegtermijn  
van één (1) maand.

12. 
Tele2 verwerkt de persoonsgegevens van zowel de  
oude als de nieuwe Contractant in overeenstemming  
met haar Privacy Statement, zie:  
www.tele2.nl/algemeen/privacy-statement.html

13. 
Alle toepasselijke Voorwaarden zijn zowel aan de oude als 
de nieuwe Contractant verstrekt, maar deze zijn tevens te 
vinden op tele2.nl en kunnen daarnaast altijd kosteloos 
opgevraagd worden via de Klantenservice van Tele2. Alle 
termen die in deze Contractovername met een hoofdletter 
zijn geschreven, hebben de betekenis die je kan terugvinden 
in de hiervoor genoemde Algemene Voorwaarden.


