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1. 	Deze Ben Toestelvoorwaarden zijn van toepassing op de levering en betaling van een telefoon of tablet
("Toestel") op basis van een tussen Ben en de Klant gesloten Toestelcontract.
2. 	Het Toestelcontract wordt gesloten naast de overeenkomst op basis waarvan Ben haar (Aanvullende)
Diensten zoals bellen en internet levert ("Dienstenovereenkomst") en waarop de Algemene Voorwaarden
Ben Abonnee van toepassing zijn ("Abonneevoorwaarden"). De in deze Toestelvoorwaarden met een
hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Abonneevoorwaarden.
Relevante bepalingen van de Abonneevoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op het Toestelcontract.
Bij strijdigheden tussen de Abonneevoorwaarden en deze Toestelvoorwaarden, hebben deze
Toestelvoorwaarden voorrang.
3. 	Het Toestelcontract komt tegelijkertijd met de Dienstenovereenkomst tot stand, op het moment dat Ben
de aanvraag heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient correct te zijn ingevuld.
4. 	Door het sluiten van een Toestelcontract verklaart Klant voldoende draagkrachtig te zijn om aan de
maandelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
5. 	Door het sluiten van het Toestelcontract verklaart Klant en staat Klant er voor in, dat zijn of haar eventuele
echtgenoot of geregistreerd partner toestemming geeft voor het sluiten van het Toestelcontract met Ben.
6. 	Het Toestelcontract wordt aangegaan voor een contractsperiode van 24 maanden en met dezelfde duur
als de Dienstenovereenkomst. Het Toestelcontract eindigt van rechtswege zodra de Klant alle aan Ben uit
hoofde van het Toestelcontract verschuldigde periodieke toestelbetalingen heeft gedaan.
7. 	Tenzij hierna anders vermeld, hebben feiten en omstandigheden die van invloed zijn op de
Dienstenovereenkomst en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien geen invloed op de rechten en
plichten van partijen onder het Toestelcontract. Andersom geldt hetzelfde.
8. 	De Klant is uit hoofde van het Toestelcontract een toestelvergoeding voor het Toestel verschuldigd. Deze
vergoeding staat los van de uit hoofde van de Dienstenovereenkomst verschuldigde Gebruikskosten als
bedoeld in artikel 6 van de Abonneevoorwaarden.
9. 	De toestelvergoeding voor het toestel wordt bij aanvang van het Toestelcontract aan de Klant
gefactureerd en (afgezien van de eventuele aanbetaling) gedurende de overeengekomen periode in
termijnen bij de Klant in rekening gebracht via de periodieke factuur als bedoeld in artikel 7.1 van de
Abonneevoorwaarden. De factuurperiode van de periodieke factuur kan langer of korter zijn dan één
kalendermaand. In dat geval zal de vergoeding voor het Toestel op de 1e en/of laatste factuur naar
verhouding worden gefactureerd.
10.	Betalingen van de Klant aan Ben worden eerst in mindering gebracht op de opeisbare vorderingen van
Ben uit hoofde van het Toestelcontract en vervolgens op de opeisbare vorderingen uit hoofd van de
Dienstenovereenkomst.
11. 	Ben is gerechtigd de uit het Toestelcontract voortvloeiende rechten en verplichtingen, waaronder incasso
van (achterstallige) betalingen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij.
12. 	Als Klant gebruikt maakt van zijn herroepings- of ontbindingsrecht zoals genoemd in de Algemene
Bestelvoorwaarden Ben Abonnee, wordt gelijktijdig de Dienstenovereenkomst ontbonden.
13.	Als de Dienstenovereenkomst om wat voor reden dan ook (tussentijds) wordt beëindigd, zijn de resterende
termijnen van het Toestelcontract direct en volledig opeisbaar.
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