
           

Huur -/bruikleenvoorwaarden netwerk-boosters 

 
1. Voor bepaalde diensten van Telenet (hierna, “Diensten”) heeft de Klant mogelijkerwijze 

netwerkuitbreider nodig om de service- of netwerkcapaciteit uit te breiden, bijvoorbeeld een 

Mobile Coverage Extender, Powerline, Wifi powerline of een Access point (hierna, “netwerk-

boosters”). Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer de netwerk-boosters door 

Telenet aan de Klant worden verhuurd of gratis ter beschikking worden gesteld (bruikleen).  

2. Telenet blijft op elk ogenblik eigenaar van de netwerk-boosters. De huur/bruikleen komt 

automatisch ten einde op het ogenblik dat de contractuele relatie met Telenet met betrekking tot 

de onderliggende Diensten, wordt beëindigd. Op het einde van de huur/bruikleen, moet  de Klant de 

netwerk-boosters, in overeenstemming met de instructies van Telenet, terugbezorgen aan Telenet. 

Indien de Klant in gebreke blijft een netwerk-booster bij Telenet terug te brengen binnen de daartoe 

voorziene termijn of de netwerk-booster in slechte staat terugbrengt, verbindt hij zich ertoe om een 

forfaitair door Telenet bepaalde vergoeding (zoals bepaald in de prijslijst op telenet.be) voor de 

netwerk-booster aan Telenet te betalen, onverminderd het recht van Telenet om een groter bedrag 

te vorderen indien grotere schade kan worden aangetoond. 

3. De Klant erkent dat de netwerk-boosters in goede staat werd geleverd. De Klant zorgt ervoor dat de 

netwerk-boosters in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de netwerk-boosters worden 

geïnstalleerd. De netwerk-boosters mogen enkel geplaatst worden in een ruimte die geschikt is voor 

een veilige installatie, onderhoud, werking en verwijdering van de netwerk-boosters.  

4. De Klant mag de netwerk-boosters uitsluitend gebruiken in het kader van de Diensten. Hij verbindt 

zich er daarbij toe de netwerk-boosters te gebruiken als een goede huisvader, in overeenstemming 

met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en alle andere richtlijnen of aanbevelingen van 

Telenet. De Klant zal Telenet onmiddellijk inlichten omtrent verlies, diefstal, schade of storingen aan 

de netwerk-boosters. Telenet heeft het recht om schade die het gevolg is van verlies, diefstal of 

beschadiging van de netwerk-boosters op de Klant te verhalen. De Klant zal Telenet verder vrijwaren 

tegen alle aanspraken die het gevolg zijn van een oneigenlijk, onrechtmatig of frauduleus gebruik 

van de netwerk-boosters. 

5. De Klant mag de netwerk-boosters niet wijzigen of er aanpassingen aan (laten) aanbrengen. De 

Klant moet de netwerk-boosters in zijn exclusief bezit en onder zijn exclusieve controle houden op 

de installatieplaats. Hij mag de netwerk-boosters niet verkopen, verhuren, overdragen, in pand 



geven of op enige andere wijze overdragen of ter beschikking stellen van derden en hij verbindt zich 

ertoe de netwerk-boosters vrij te houden van enig beslag of enige andere last.  

6. Behoudens voorafgaande, schriftelijke en ondubbelzinnige afwijking door Telenet, mogen de 

netwerk-boosters enkel onderhouden en hersteld worden door een door Telenet aangesteld 

persoon. De netwerk-boosters moeten te allen tijde gemakkelijk toegankelijk blijven voor Telenet, 

zodat toezicht steeds mogelijk is. Telenet kan de netwerk-boosters altijd terugvorderen, waarbij een 

gelijkaardig product in de plaats wordt gesteld. Telenet behoudt zich verder het recht voor de 

netwerk-boosters te gebruiken voor andere diensten geleverd door Telenet of derden. 

7. Het gebruik van de netwerk-boosters is voor het overige onderworpen aan de Algemene 

Voorwaarden van Telenet (Business) (beschikbaar op telenet.be). 

 

 

 

 

 

 

 


