
 

 

 

Voorwaarden mobiele telefonie                                               
 

De regels voor het gebruik van MECC MAASTRICHT:  

Choose Your Own (CYO) 

 
 
1. De maximale vergoeding van MECC Maastricht voor de aanschaf van een toestel 

en eventuele accessoires is € 300,- excl. btw (niet in geld overdraagbaar).  
 

2. Leidinggevende van de medewerker bepaalt wie in aanmerking komt voor een 
nieuwe smartphone. 

 
3. Het aan te schaffen toestel via deze CYO regeling mag uitsluitend gebruikt worden 

in combinatie met de zakelijke simkaart (abonnement) die door MECC Maastricht 
geleverd wordt. Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat dit toestel voorzien wordt 

van een privé simkaart.  
 
4. Er kan alleen een keuze gemaakt worden via de webshop van leverancier ARP. 
 

5. MECC Maastricht medewerker krijgt een voucher voor het bestellen van een 
toestel. Deze voucher wordt verstrekt op het moment dat het huidige toestel is 
afgeschreven of bij een nieuwe aanvraag.  

 

6. Bij overschrijding van de maximale vergoeding moeten de meerkosten direct door 
de medewerker, door middel van iDeal, betaald worden aan ARP. 

 
7. MECC Maastricht is en blijft eigenaar van de toestellen, ook als het toestel defect 

is.  
 

8. Het toestel en de simkaart worden via MECC Maastricht uitgeleverd. Bij de 

uitlevering wordt een ‘Gebruikersovereenkomst smartphone/ mobiele telefoon/ 

simkaart’ getekend. 

 
9. Onderhoud, eventuele reparaties en vervanging van het toestel lopen via MECC 

Maastricht. MECC Maastricht houdt het recht om de eventuele kosten hiervoor 
door te berekenen aan de medewerker.  
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10. Bij verlies of diefstal dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de 
Vodafone Projectleiders om de SIM-kaart te laten blokkeren. 

 
11. Bij overschrijding van de maximale vergoeding en einde dienstverband van de 

medewerker binnen 2 jaar na aanschaf toestel, is de medewerker verplicht deze 
over te nemen voor het restant deel van de oorspronkelijke (zijnde € 300) 

vergoeding (restwaarde). 
 
12. Bij einde dienstverband binnen 2 jaar na aanschaf van een toestel ≤ € 300.= , wordt 

de medewerker de mogelijkheid geboden om het toestel over te nemen voor de 

restwaarde. 

  


