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ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

De met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de 
betekenis die wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Voorwaarden en in dit artikel 1.

Aanvullende Voorwaarden: de onderhavige aanvullende 
voorwaarden Mobile Device Manager

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden voor 
mobiele telecommunicatiediensten van KPN;

KPN: KPN B.V.;

Dienstbeschrijving: de schriftelijke omschrijving en tarieven 
van de Mobile Device Manager Dienst en de voorwaarden 
waaronder de Dienst wordt geleverd.

Licentie: een abonnement onder de dienst Mobile Device 
Manager waarmee een enkelvoudig apparaat beheerd kan 
worden.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1  De door Contractant afgenomen uitvoering van 
de Mobile Device Manager Dienst wordt beschreven 
in de Dienstbeschrijving. 

2.2  Op de Mobile Device Manager Dienst en de daaronder 
afgesloten Licenties zijn de Algemene Voorwaarden 
evenals deze Aanvullende Voorwaarden Mobile Device 
Manager van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de verschillende onderdelen van de overeen-
komst is de volgende rangorde van toepassing:

  a. Mobile Device Manager Dienstbeschrijving;
  b. Aanvullende Voorwaarden;
  c. Algemene Voorwaarden.

2.3  Ieder aanbod tot het leveren van de Mobile Device 
Manager Dienst wordt door KPN gedaan onder de 
 voorwaarde dat tegelijkertijd met het afnemen van 
de Mobile Device Manager Dienst één of meerdere 
geschikte Abonnementen voor Zakelijk Mobiel Internet 
door Contractant bij KPN worden afgenomen.   
Een overzicht van de geschikte Abonnementen staat 
in de Dienstbeschrijving. 

2.4  KPN behoudt zich het recht voor deze Aanvullende 
Voorwaarden evenals de dienstbeschrijving en de 
tarieven behorende bij de Mobile Device Manager 
Dienst van tijd tot tijd aan te passen. Op deze aanpas-
singen is artikel 1.16 van de Algemene Voorwaarden 
van toepassing.

2.5  De Mobile Device Manager Dienst kan uitsluitend 
worden geleverd aan rechtspersonen en met natuurlijke 
personen die handelen in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. Op verzoek van KPN dient de 
 Contractant een recent uittreksel uit het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel te overleggen.

2.6  Het is Contractant en de aan hem Verbonden Onderne 
mingen niet toegestaan om Licenties van  de Mobile 
Device Manager Dienst zonder schriftelijke toestem-
ming van KPN aan derden (door) te leveren of over te 
dragen, dan wel het gebruik van deze Licenties op welke 
wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, 
tenzij de derde een Eindgebruiker is die op grond van 
een arbeidsrechtelijke relatie, of op grond van enige 
andere contractuele relatie, werkzaamheden verricht 
ten behoeve van de eigen onderneming van de 
 Contractant en/of Verbonden Onderneming.
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ARTIKEL 3: VERGOEDING EN BETALING

3.1  De tarieven die gelden voor de Mobile Device Manager 
Dienst worden op 1 februari van elk jaar verhoogd 
volgens de CBS Consumentenprijsindex over de 
 afgelopen periode oktober – september. Indien de 
CBS Consumentenprijsindex in enig jaar negatief is, 
zullen de dan geldende prijzen niet worden aangepast. 
Artikel 1.16 lid 4 van de Algemene Voorwaarden is niet 
van toepassing op deze verhoging

3.2  Contractant is de vergoedingen voor de afgesloten 
 Licenties verschuldigd, ongeacht of Contractant de 
 Licenties feitelijk en/of technisch heeft geactiveerd.

3.3  KPN stuurt Contractant maandelijks een factuur voor 
het bedrag dat Contractant moet betalen.

ARTIKEL 4:  
DUUR VAN DE MOBILE DEVICE MANAGER LICENTIES

4.1  De Mobile Device Manager Licenties worden aangegaan 
voor een minimum duur van tenminste één jaar, te 
rekenen vanaf de datum waarop de Mobile Device 
Manager Licenties door KPN zijn geleverd. Na het 
verstrijken van deze minimum duur wordt de Mobile 
Device Manager Licenties voortgezet voor onbepaalde 
duur. De Mobile Device Manager Licenties kunnen tegen 
en na het verstrijken van de minimum duur schriftelijk 
en met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
Maanden door elk der partijen worden opgezegd.

ARTIKEL 5: BEVEILIGING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

5.1  KPN mag gegevens, waaronder persoonsgegevens 
en verkeersgegevens, verwerken ten behoeve van 
 fraudeopsporing en -bestrijding en om algemene infor-
matie uit de verkeerscijfers van Contractant af te leiden 
voor verschillende marketingdoeleinden. Bovendien kan 
KPN deze gegevens doorsturen naar derden, al dan niet 
buiten de Europese Unie, om te kunnen voldoen aan zijn 
verplichtingen op grond van deze Voorwaarden en bepa-
lingen en ten behoeve van het opstellen van facturen en 
rapporten conform deze Voorwaarden en bepalingen. 
Hiertoe staat Contractant KPN toe de gegevens voor 
deze doeleinden door derden te laten verwerken. Als het 
op grond van de geldende wetgeving nodig is dat ook 
elke betrokken Eindgebruiker hiervoor toestemming 
verleent, garandeert Contractant dat deze bevoegd is de 
Eindgebruiker in dit opzicht te vertegenwoordigen en 
stemt Contractant ermee in KPN te vrijwaren tegen 
iedere claim van een Eindgebruiker dat Contractant niet 
het recht had in te stemmen met de verwerking van 
dergelijke persoonlijke gegevens of verkeersgegevens 
van de Eindgebruiker op grond van dit Artikel.

5.2  Bij de uitvoering van de dienst Mobile Device Manager 
verwerkt KPN met inachtneming van hetgeen hierom-
trent is vastgelegd in artikel 1:14 van de ‘Algemene 
 Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten’ 
gegevens, waaronder persoons- en/of verkeers-
gegevens.

5.3  Contractant en Eindgebruiker stemmen nadrukkelijk 
en ondubbelzinnig in met de verstrekking van hun 
persoonsgegevens aan derden, voor zover noodzakelijk 
voor het gebruik van de Mobile Device Manager, maar 
in ieder geval ten behoeve van toegang tot de Mobile 
Device Manager Netwerkomgeving.


