
Totaalbedrag van deze factuur: 52,11 � incl. btw
40,07 � (Bedrag excl. btw)
3,63 � (Premium nummers)
8,41 � (40,07 x 21%)

Het verschuldigde bedrag wordt gedebiteerd op
19/02/2015 met gestructureerde mededeling
+++035/9013/72541+++ De referentie van je domiciliëring
bij Mobistar is 2298856

Overzicht Euro btw n.v.t. Euro excl. btw

Abonnementskosten 12,40 �
Oproepen & berichten 27,67 �
Premium nummers 3,63 �

Totaal 3,63 � 40,07 �

Dhr. JANSSENS GEERT
BRUSSELSESTEENWEG 152
1850 GRIMBERGEN

Het originele document is elektronisch
Deze factuur bevat een electronische handtekening

FACTUUR

Klantnummer:
1.2506361
Factuurnummer:
01051420215
Periode van deze factuur:
04 jan 2015 - 03 feb 2015

Btw-nummer:
BE 0779.230.296

Contact:
Gsm Mobistar: 5995
Ander toestel: 0800 95 962
Ma-vrij: 8u-19u
business.mobistar.be

Facturatieadres

Handige weetjes over je webfactuur
praktisch en gemakkelijk: je kan op elk moment je gedetailleerde factuur bekijken in je klantenzone, waar
je trouwens ook je laatste 18 facturen terugvindt.
Wist je dat... je je factuur nu rechtstreeks online in je klantenzone kan betalen? Deze dienst is
voorbehouden voor klanten zonder domiciliëring.

Raadpleeg de site van de overheid www.bestetarief.be
om het tariefplan te vinden dat het best met uw gebruikspatroon overeenstemt.

Deze site vermeldt alleen de tarieven voor particulieren.

Aan Mobistar NV werd vrijstelling verleend van certificatie en ondertekening van de verkoopfacturen op 26/11/1997 met het nummer 1788.
Mobistar NV/SA - Bourgetlaan 3 Avenue du Bourget - Brussel 1140 Bruxelles
Fortis 210-0233599-75 - IBAN BE05 2100 2335 9975 - BIC GEBABEBB - TVA-BTW BE0456.810.810 RPR Brussel
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Factuuroverzicht 40,07
Euro excl. btw

Overzicht abonnementskosten
Abonnementskosten Aantal
Dolfijn 15 + Bedrag voor volgende maand 1 12,40

Overzicht gesprekskosten
Details gesprekskosten
Mobiele telefonie: nationale oproepen 0,00
Mobiele telefonie: internationale
oproepen

0,57

Mobiele telefonie: in het buitenland 6,41
sms'jes: nationale berichten 0,00
sms'jes: internationale berichten 1,23
sms'jes: berichten in het buitenland 16,69
mms'jes: 0,40
Multimedia: breedband toegang 2,37
Multimedia: speciale sms'jes,WAP &
mms'jes

0,00

Overzicht Premium betaalnummers 3,63
Euro btw n.v.t.

Overzicht Premium betaalnummers
Premium betaalnummers
Premium betaalnummers 3,63

'Premium betaalnummers' is de verzamelnaam voor alle oproepen naar 090X/ en 070/ nummers en
berichten van of naar speciale nummers van 4 cijfers die betalende diensten aanbieden. Deze diensten
omvatten bijvoorbeeld bustickets voor De Lijn, televoting, wedstrijden, nieuwsbrieven alsook beltonen,
spelletjes of chatdiensten. Meer informatie over de aanbieders van Premium betaalnummers? Je vindt alle
nodige details op www.mobistar.be/premium. Conform de circulaire nummer E.T.109.696 (AFER NR.
50/2009) van 12/11/2009 betreffende het toepasselijke btw-stelsel voor handelingen verstrekt door
middel van specifiek voor dat doel gecommercialiseerde telecommunicatiemiddelen, moet de klant
rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de Premium betaalnummers als hij vragen en/of
opmerkingen heeft over de omschrijving van de dienst, de kwaliteit van de inhoud, de prijsbepaling en het
toepasselijke btw-stelsel voor de 'Premium betaalnummers'. De naam van die aanbieder wordt vermeld
op de gedetailleerde factuur van Mobistar. Voor andere vragen en/of opmerkingen moet de klant
rechtstreeks contact opnemen met Mobistar. Conform de circulaire nummer E.T.109.696 (AFER NR.
50/2009) van 12/11/2009 betreffende het toepasselijke btw-stelsel voor handelingen verstrekt door
middel van specifiek voor dat doel gecommercialiseerde telecommunicatiemiddelen, uitgegeven door de
Federale Overheidsdienst Financiën, dient de klant het totale bedrag (inclusief btw) voor het gebruik van
de 'Premium betaalnummers' aan Mobistar te betalen. Mobistar handelt in dit geval als innende partij voor
de aanbieder van 'Premium betaalnummers.

Overzicht forfaits
Overgedragen van Toegevoegd voor Verbruikt Overgedragen naar
vorige periode deze periode deze periode volgende periode

Bellen naar alle netwerken (1x) 02:30:00 02:29:35
Sms'en (1x) Onbeperkt 44 sms'jes
Surfvolume (1x) 0 MB 1024 MB 116 MB 0 MB

12,40 �

27,67 �

3,63 �

9 februari 2015
              Pag. 3



9 februari 2015
              Pag. 4


