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Aanvullende Voorwaarden “Eurokrakers”
1.

Simpel biedt in de periode 1 mei 2018 tot en met 31 augustus 2018 de mogelijkheid om gebruik te maken
van de Eurokrakers-abonnementen zoals weergegeven op de homepage.

2.

Het abonnement heeft een contractduur van 12 of 24 maanden.

3.

Per maand mogen de bundels gratis omhoog en omlaag aangepast worden via Mijn Simpel. Voor de
bundels waaruit gekozen kan worden bij het aanpassen van bundels en de bij die bundels behorende
tarieven wordt verwezen naar de "Tarieven en voorwaarden nieuwe abonnementen & wijzigen bundels"
zoals die op dat moment gepubliceerd worden op simpel.nl/tarieven.

4.

Simpel behoudt zich het recht voor om deze Aanvullende Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de
actie voortijdig te beëindigen. De Algemene Voorwaarden van Simpel blijven onverkort van toepassing.
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Aanvullende Voorwaarden “Abonnement met iPhone”
1. Simpel biedt in de periode 16 januari 2017 tot en met 31 augustus 2018 de mogelijkheid om in combinatie
met een tweejarig (data)abonnement tegen een zeer scherp tarief een refurbished iPhone te kopen bij
leapp (Iedereen een iPhone-actie). Refurbished iPhones zijn iPhones die eerder gebruikt zijn maar door een
opknapbeurt weer als nieuw zijn.
2. Als nieuwe klant kun je in aanmerking komen voor de mogelijkheid van gespreide betaling van de iPhone
via Kedin. Om te bepalen of dat mogelijk is, doet Kedin een kredietcheck. Voor de voorwaarden waaronder
de mogelijkheid van gespreide betaling door Kedin wordt aangeboden, verwijzen we je naar de website van
Kedin.
3. Zodra het nummerbehoud is goedgekeurd, ontvang je van leapp per e-mail een vouchercode waarmee je
de iPhone bij leapp kunt bestellen. Indien je gekozen hebt voor een nieuw nummer dan ontvang je de code
direct. De vouchercode is geldig tot 3 maanden na ontvangst.
5. De iPhone actie en kortingscode gelden alleen in combinatie met een Simpel abonnement. Je kunt daarom
de iPhone alleen met korting bij Leapp kopen als je ook een abonnement bij Simpel koopt. Als je je ten
aanzien van dit abonnement op je herroepingsrecht beroept, wordt de koop van de iPhone bij leapp
daarom ongedaan gemaakt ("ontbonden").
Niet verzilverde kortingscodes worden in dat geval geblokkeerd. Als je de iPhone al in bezit hebt, zul je deze
moeten retourneren aan leapp. Je kunt de iPhone dan (op eigen kosten) terugsturen of deze langs brengen
in een van de winkels van leapp. Als leapp de iPhone onbeschadigd retour heeft ontvangen, maken zij het
aankoopbedrag en eventuele verzendkosten binnen 14 dagen naar je over.
Je kunt er ook voor kiezen om de korting van € 170 voor de Refurbished iPhone 5s of € 200 voor de
Refurbished iPhone 6 bij te betalen aan leapp. De iPhone blijft dan van jou. Als leapp de iPhone niet
onbeschadigd retour ontvangt binnen 14 dagen nadat je je ten aanzien van je abonnement bij Simpel op je
herroepingsrecht hebt beroepen, wordt dat gezien als een uitdrukkelijk verzoek de iPhone te behouden. Je
ontvangt in dat geval een factuur voor het bovengenoemde kortingsbedrag.
6. Voor al je vragen over de iPhone zelf, de levering, garantie en reparatie kun je bij leapp terecht.
7. De iPhone actie geldt zolang de voorraad strekt en Simpel behoudt zich het recht voor om de Aanvullende
Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. De Algemene Voorwaarden van
Simpel blijven onverkort van toepassing.
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Aanvullende Voorwaarden “MB-aanvuller”
1. Simpel biedt de mogelijkheid om de vaste maandelijkse internetbundel van het abonnement aan te vullen
met extra MB’s (de MB-aanvuller). De MB-aanvuller kan worden gebruikt zodra de vaste maandelijkse
internetbundel op is, totdat de nieuwe maandelijkse internetbundel ingaat of totdat de MB-aanvuller
volledig is verbruikt. Eventueel resterend tegoed van de MB-aanvuller vervalt zodra de nieuwe vaste
maandelijkse internetbundel ingaat.
2. Een MB-aanvuller kan worden besteld via Mijn Simpel, Mijn Simpel-app of per sms.
3. De actuele prijzen van de MB-aanvullers staan vermeld bij Abonnementen & tarieven.
4. De MB-aanvuller is actief zodra dit per sms is bevestigd. In de sms staat vermeld vanaf welk tijdstip de MBaanvuller is geactiveerd. De verwerking van de bestelling kan enige minuten duren.
5. De kosten van de MB-aanvuller worden in rekening gebracht op de factuur voor het abonnement en zijn
terug te vinden onder ‘overige verbruikskosten’.
6. Internetverbruik gegenereerd nadat de vaste maandelijkse internetbundel op is en voordat een MBaanvuller is geactiveerd, wordt in rekening gebracht tegen de reguliere buitenbundeltarieven voor
internetverbruik van het abonnement.
7. De kosten van een MB-aanvuller worden niet meegenomen in de berekening van een eventueel ingesteld
Plafond. De MB-aanvuller kan dus extra kosten boven het ingestelde Plafond genereren.
8. De mogelijkheid om de MB-aanvuller per sms te bestellen kan worden geblokkeerd via sim & instellingen in
Mijn Simpel.
9. Simpel behoudt zich het recht voor om de Aanvullende Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De Algemene
Voorwaarden van Simpel blijven onverkort van toepassing.
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