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Voor alle diensten van Gamma Communications zijn onderstaande voorwaarden van 
toepassing 

 

 Gebruik voor commerciële doeleinden, zoals: belhuizen, call centers of het aanbieden van 
belmogelijkheden aan derden is niet toegestaan. 
 

 Misbruik en excessief gebruik zijn niet toegestaan. 

 

 Onder misbruik wordt onder andere verstaan: beveiligingsoproepen en het extreem onevenredig 
generen van off-net verkeer (verkeer naar aansluitingen van een andere provider dan Gamma 
Communications). 
 

 Onbeperkt bellen geldt niet voor: speciaalnummers, zoals 0900/0906/0909/084/087/06760, 
servicenummers, satellietnummers, bestemmingen buiten de Flat Fee / onbeperkt bellen bundel 
etc. Deze worden apart gefactureerd. 

 

 Gamma Communications behoudt zich het recht voor om, in geval van geconstateerd misbruik of 
excessief gebruik, maatregelen te treffen die zij nodig acht om het misbruik of excessief gebruik 
te beëindigen. 
 

 
SIP Unlimited en PSTN Unlimited 

 

 Onbeperkt bellen: geldt voor bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland én bellen naar 
vaste en mobiele nummers met een internationale bestemming. 

 

 Bij excessief gebruik (een overschrijding van het belverkeer van meer dan 100% t.o.v. de laatste 
factuur van de latende provider) worden de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht. 
 

 
FlexConnect, Horizon- of BusinessPro SIP Trunk 

 
 ‘Onbeperkt bellen NL’ of ‘Flat Fee NL’ geldt voor bellen naar vaste en mobiele nummers in 

Nederland. 
 

 ‘Onbeperkt NL+EU+VS/Canada’ of ‘Flat Fee NL+EU+VS/Canada’ bevat onbeperkt bellen naar 
vaste- & mobiele bestemmingen in Nederland en de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, 
Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Faeröer eilanden, Frankrijk, Gibraltar, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van 
Amerika, Zweden, Zwitserland.  

 

 Bij overschrijden van de Fair Use (Gamma Communications hanteert een limiet van 2.000 
minuten per kanaal per maand) worden de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht. 
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Operator Connect, FlexTelephony, Compleet, Horizon, OnePro en BusinessPro 

 

 ‘Onbeperkt bellen NL’ of ‘Flat Fee NL’ geldt voor bellen naar vaste en mobiele nummers in 
Nederland. 
 

 ‘Onbeperkt NL+EU+VS/Canada’ of ‘Flat Fee NL+EU+VS/Canada’ bevat onbeperkt bellen naar 
vaste- & mobiele bestemmingen in Nederland en de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, 
Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Faeröer eilanden, Frankrijk, Gibraltar, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van 
Amerika, Zweden, Zwitserland. 
  

 Bij overschrijden van de Fair Use (Gamma Communications hanteert een limiet van 2.000 
minuten per gebruiker per maand) worden de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht.  

 
 
FlexPBX 
 

 ‘Onbeperkt bellen NL’ of ‘Flat Fee NL’ geldt voor bellen naar vaste en mobiele nummers in 
Nederland. 
 

 ‘Onbeperkt NL+EU+VS/Canada’ of ‘Flat Fee NL+EU+VS/Canada’ bevat onbeperkt bellen naar 
vaste- & mobiele bestemmingen in Nederland en de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, 
Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Faeröer eilanden, Frankrijk, Gibraltar, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van 
Amerika, Zweden, Zwitserland.  
 

 Bij overschrijden van de Fair Use (Gamma Communications hanteert een limiet van 2.000 
minuten per kanaal per maand) worden de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht. 

 
 

Gamma Mobile 

 

 Onbeperkt bellen: geldt voor bellen en SMS’en naar vaste- en mobiele nummers in Nederland en 
de EU + Zwitserland, IJsland, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Bellen naar het buitenland is 
uitgezonderd. 
 

 Bij overschrijden van de Fair Use (Gamma Communications hanteert een limiet van 2.000 
minuten per gebruiker per maand) worden de reguliere gesprekstarieven in rekening gebracht. 


