
 

Gebruikersovereenkomst mobiele telefonie 
 
De ondergetekenden: 
 
[A naam], gevestigd te [adres], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te 
noemen: werkgever; 
 
[B naam], wonende te [adres], in dienstbetrekking bij werkgever, 
[burgerservicenummer/personeelsnummer/geboortedatum], hierna te noemen: werknemer; 
 
in aanmerking nemende dat: 
 

 dat het naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling 
van de dienstbetrekking dat werknemer de beschikking heeft over een mobiele telefoon; 

 werkgever aan werknemer een mobiele telefoon (hierna: de telefoon) ter beschikking stelt of 
verstrekt ten behoeve van gebruik voor de dienstbetrekking; 

 werkgever de mobiele telefoon aanwijst als eindheffingsbestanddeel; 

 deze overeenkomst de nadere gebruiksvoorwaarden bepaalt waaronder werknemer de mobiele 
telefoon kan gebruiken; 

 door acceptatie aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst. 
 
Verklaren zij een gebruikersovereenkomst mobiele telefonie zijn aangegaan,  
 
 
Artikel 1 Aard en uitvoering 
De telefoon wordt door de werkgever aangeschaft en het type telefoon en het abonnement worden 
door werkgever vastgesteld. 
 
Artikel 2 Rechten en plichten van werknemer 
1. Werknemer verklaart de telefoon in goede staat te hebben ontvangen en deze niet aan derden ter 

beschikking zal stellen, verpanden noch op enige andere wijze vervreemden. 
2. Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de telefoon. 
3. Het is werknemer verboden de telefoon te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de           

bedrijfsdoelstellingen of het imago van werkgever kunnen schaden. 
4. Werknemer dient de gebruikersvoorschriften voor de telefoon (regels) van klanten of andere 

relaties te respecteren. 
5. Het downloaden van ringtones, achtergronden en dergelijke is niet toegestaan. 
 
Artikel 3 Gebruik van de apparatuur door werknemer 
1. De werknemer wordt voor de uitoefening van de dienstbetrekking een telefoon ter beschikking 

gesteld die hij uitsluitend (optie: voor meer dan 90%) voor zakelijke doeleinden dient te gebruiken. 
2. Privégebruik is toegestaan mits dit niet meer is dan 10%. 
3. Als het privégebruik meer bedraagt dan 10%, dan meldt de werknemer dit per omgaande aan de 

werkgever.  
 
Artikel 4 Gebruik van de apparatuur in de auto 
1. Het is werknemer verboden te telefoneren in de auto zonder gebruikmaking van een carkit dan 

wel een handsfree set.  
2. Niet handsfree bellen zal onder alle omstandigheden worden aangemerkt als bewust roekeloos 

handelen. Werkgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor zaak- of letselschade als 
gevolg hiervan, tevens zijn boeten voor rekening van werknemer. 

3. Eventuele boeten voor het niet-handsfree bellen zijn voor rekening van werknemer. 


