
 

Beschrijving toezegging niet gelijktijdig aflopende contracten 
 

1. De door KPN aangeboden toezegging (hierna: de Toezegging) heeft betrekking op de voorwaarden 
waaronder klanten die meerdere contracten voor vaste telefonie aansluitingen bij KPN hebben deze 
kunnen beëindigen teneinde naar een andere aanbieder over te stappen. Het kan daarbij mede gaan 
om aansluitingen die zich op verschillende locaties c.q. vestigingen van een klant bevinden. 

 
2. Als de klant daarvoor kiest kunnen met het oog op een overstap naar een andere aanbieder alle 

contracten per eerstvolgende datum einde contract zonder afkoopsom worden beëindigd voor zover 
de opzegtermijn van drie maanden, zoals die momenteel door KPN wordt gehanteerd, in acht wordt 
genomen. 

 
3. Bij opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden wordt alleen een 

afkoopsom in rekening gebracht over de periode vanaf de datum waarop het contract wordt 
beëindigd tot de eerstvolgende datum einde contract. 
 

4. Wanneer, na beëindiging door een klant, door omstandigheden aan de zijde van KPN de realisatie 
van de daadwerkelijke overstap naar een ander aanbieder langer dan drie maanden in beslag neemt, 
zal KPN die klant de mogelijkheid bieden de desbetreffende contracten tijdelijk (tot aan de 
daadwerkelijke overstapdatum) te laten voortduren (teneinde dienstonderbreking te voorkomen). 

 
 

Werking van de Toezegging aan de hand van een voorbeeld 
 

5. Klant X heeft drie Zakelijk BelBasis contracten met elk een looptijd van één jaar. Er geldt een 
opzegtermijn van drie maanden. De contracten hebben de volgende einde contract data: 1 
december 2012, 1 februari 2013, en 1 mei 2013. 

 
6. Klant X meldt bij KPN op 3 augustus 2012 dat zij wil overstappen naar Telecomprovider Y. De 

eerstvolgende einde contract datum is 1 december 2012. Deze datum geldt nu, als gevolg van de 
Toezegging, voor alle drie de contracten. Klant X kan er voor kiezen om de drie contracten per 1 
december 2012 te beëindigen om over te kunnen stappen naar provider Y. In dat geval is geen 
afkoopsom verschuldigd. Klant X kan er ook voor kiezen eerder over te stappen. In dat geval kan 
KPN een afkoopsom in rekening brengen over ten hoogste de periode vanaf de datum van 
beëindiging van de contracten tot 1 december 2012 voor alle contracten.  

 
7. Indien deze zelfde klant bijvoorbeeld op 3 september 2012 besluit te zullen overstappen is 1 februari 

2013 de eerste datum waarop alle contracten zonder afkoopsom kunnen worden beëindigd.  
 
 

Randvoorwaarden voor de uitwerking van de Toezegging  
 

Implementatie door KPN 
 

8. De Toezegging zal worden opgenomen in de productvoorwaarden van het Zakelijk BelBasis 
abonnement en eventuele toekomstige standaardabonnementen voor vaste telefonie van KPN voor 



 

zakelijk verkeer. Zij geldt voor huidige klanten en toekomstige klanten met meerdere contracten op 
verschillende einde contract data.  

 
9. KPN draagt er zorg voor dat de gegevens over de aansluit- c.q. einde contract data op eenvoudige 

wijze op basis van PCN/CLI identificatiegegevens (combinatie van een telefoonnummer en 
postcode/huisnummer), online (via “MijnKPN”), dus zonder direct contact tussen klant en 
vertegenwoordigers van KPN door de klant en/of haar gemachtigde te achterhalen zijn. De 
gegevens zijn samen met alle andere klantgegevens onder dezelfde account te vinden. Klanten 
en/of hun gemachtigden kunnen online (nieuwe) inlogcodes opvragen. KPN verzendt deze 
gegevens om veiligheidsredenen per afzonderlijke post of e-mail naar het door de klant en/of 
gemachtigde opgegeven post/email adres. KPN draagt er zorg voor dat de aansluit- c.q. einde 
contract data tevens telefonisch door de klant en/of haar gemachtigde te achterhalen zijn met 
inachtneming van de reguliere service levels die voor klanten gelden. KPN heeft verklaard dat 
hetgeen in deze alinea is beschreven de reeds thans geldende situatie is. 

 
10. KPN zal de Toezegging binnen drie tot zes maanden na definitieve aanvaarding van de Toezegging 

door de NMa in werking laten treden. 
 

Communicatie door KPN 
 

11. De Toezegging zal door KPN per brief worden gecommuniceerd welke tezamen met een reguliere 
maandelijkse factuur naar alle Zakelijk BelBasis klanten wordt gestuurd, alsmede via de internetsite 
van KPN en de aldaar te vinden FAQ's. Alle klanten worden op deze manier bereikt omdat KPN 
heeft verklaard dat alle Zakelijk BelBasis klanten een papieren factuur krijgen. Deze communicatie 
zal binnen zes maanden na definitieve aanvaarding van de Toezegging door de NMa plaatsvinden.  

 
12. Op haar website (onder de FAQ’s) zal KPN concreet uitleggen hoe zij de afkoopsom berekent aan 

de hand van een aantal voorbeelden (zoals welke hiervoor gegeven). 
 

13. KPN zal de brief aan de klanten, de FAQ's en de tekst van de productvoorwaarden vooraf aan de 
NMa voorleggen. 

 
Monitoring door de NMa 

 
14. KPN zal de NMa gedurende één jaar vanaf de inwerkingtreding van de Toezegging elk kwartaal een 

rapportage zenden over de frequentie van de klachten die verband houden met overstap van klanten 
en meer in het bijzonder over afkoopsommen. Indien daar gegronde reden voor is die samenhangt 
met de aard en de frequentie van de in dit punt bedoelde klachten kan de NMa deze periode met 
één jaar verlengen. 

 
15. KPN zal onderliggende klantgegevens met betrekking tot de in hiervoor bedoelde klachten voor 

controle door de NMa beschikbaar houden. 
 

16. Wanneer de hiervoor bedoelde rapportages of andere signalen die de NMa bereiken daar aanleiding 
toe geven zal KPN met de NMa (en zo door NMa gewenst met klagers) in overleg treden om te 



 

bespreken wat de oorzaak is van de klachten en of, en zo ja hoe, deze opgelost en/of voorkomen 
kunnen worden. 


