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Beste VKS collega, 
 
 
 
Als werknemer van de VZW Vriendenkring Sidmar (VKS) kan u genieten van de voordelen die uw werkgever als belangrijke Corporate-klant bij 
Proximus verworven heeft. 
 
Arcelor Mittal heeft in samenwerking met Proximus een ‘Mobile Accessibility for All Employees’ (kortweg: MAAE) uitgewerkt dat u toelaat 
onder zéér gunstige voorwaarden een Proximus-abonnement af te sluiten. 
 

Dankzij deze NIEUWE exclusieve Proximus abonnementsformules voor VKS geniet je van talrijke VOORDELEN: 

 

✓ GRATIS bellen en sms’en naar alle mobiele VKS MAAE nummers en alle professionele VKS nummers 

✓ GRATIS bellen naar alle nationale vaste lijnen.    

✓ Exclusieve Smart Enterprise formules. 

 

 

1. ‘VKS Smart MAAE’ formule:  

Smart Enterprise  
START 

Gratis bellen naar alle 
nationale vaste lijnen en alle 

VKS mobiele nummers  
+ 

€ 0,157/min. 
Naar andere mobiele nummers 

€ 0,157/sms 
Nationale sms’en 

 

Uw VKS voordeeltarief: 

4,84/maand 
 

Smart Enterprise  
LITE 

Gratis bellen naar alle 
nationale vaste lijnen en alle 

VKS mobiele nummers  
+ 

100 min. 
Naar andere mobiele nummers 

Gratis & onbeperkt 
Nationale sms’en 

1 GB  
Nationale data inbegrepen 

Uw VKS voordeeltarief: 

 € 10,98/maand 
 

Smart Enterprise  
COMFORT 

Gratis bellen naar alle 
nationale vaste lijnen en alle 

VKS mobiele nummers  
+ 

250 min.  
Naar andere mobiele nummers 

Gratis & onbeperkt  
Nationale sms’en 

5 GB 
Nationale data inbegrepen 

Uw VKS voordeeltarief: 

 € 16,34/maand 
 

Smart Enterprise  
INTENSE 

Gratis & onbeperkt  
 nationale gesprekken 

Gratis & onbeperkt 
Nationale sms’en 

10 GB 
Nationale data inbegrepen 

Uw VKS voordeeltarief: 

 € 30,25/maand 
 

 

2. Algemene voorwaarden 

✓ Prijzen inclusief BTW 

✓ Prijzen per seconde na de eerste minuut.  

✓ Alle oproepen naar nationale vaste lijnen zijn gratis en onbeperkt.  

✓ Alle nationale oproepen naar mobiele nummers van VKS MAAE en professionele VKS nummers zijn gratis en onbeperkt.  

✓ Nationale oproepen buiten bundel aan €0,157/min., behalve naar speciale nummers (0900, 070,…) 

✓ Nationale sms’en buiten bundel aan €0,157/sms, behalve naar speciale nummers (spelletjes,…)  

✓ Dit aanbod is enkel geldig voor werknemers van VKS 

Wanneer u het bedrijf verlaat, dient u het oproepnummer om te laten zetten naar een standaard Proximus tariefplan.  
 

 

Online inschrijven?          Kijk op de keerzijde van deze pagina !  
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3. Proximus abonnementsaanvraag:  

1. Indien u nog geen SIMkaart heeft: U ontvangt na inschrijving uw nieuwe SIMkaart  + oproepnummer per post. 
2. Indien u reeds een Proximus Pay&Go SIMkaart heeft: U behoudt uw GSMnr. en het eventuele resterend belkrediet wordt mee 

overgedragen. 
3. Indien u reeds een Proximus-abonnement heeft op uw naam: U behoudt uw GSMnr.  
4. Indien u een vooraf betaalde SIMkaart van een andere Belgische operator heeft: U behoudt uw GSMnr. en het eventueel resterend 

belkrediet vervalt! 
5. Indien u een abonnement heeft bij een andere Belgische operator: U behoudt uw GSMnr. en kan intekenen na beëindiging van de 

eventueel contractueel lopende verbintenis met uw huidige operator. 

 

 

5. Inschrijving ‘Vriendenkring Sidmar’ MAAE abonnementsformule: 

1. Ga naar de website www.maae.be  
2. Maak een account aan met je professioneel Arclor Mittal (Sidmar) e-mailadres voor onmiddelijke toegang.  

 Indien u geen professioneel e-mailadres heeft, kan u toegang aanvragen voor een account met behulp van uw privé e-mailadres  
 en het MAAE registratienummer: vks17m. De aanvraag van dit account dient eerst gevalideerd te worden.  

3. Klik onderaan door naar “Nieuw MAAE abonnement” en vul het formulier in.  
4. Klik op valideren om uw aanvraag te vervolledigen.  

 

Of stuur onderstaand formulier ingevuld terug naar:  
A&M MAAE Project – Raghenoplein 17/19 – 2800 Mechelen 

‘VKS’ Werknemer (invullen in DRUKLETTERS, aub)     

 

Naam:  ________________________________________________  

Voornaam:  ____________________________________________  

Straat:  _______________________________________________  

Nummer: _______Bus: _______ Postcode: __________________  

Plaats: ________________________ Land:  __________________  

E-mail:  _______________________________________________  

Geboortedatum: ____/____/____ Nationaliteit:  ______________  

Geldigheidsdatum ID kaart: ______/_______/ ________________  

Identiteitskaartnr.:  _____________________________________  

 Ik wens een nieuw GSMnr.   Ik heb reeds een privé GSMnr.  
04____/___________  SIMkaartnr:  ___________________________  
Mijn actuele operator is:  

 Proximus  -   Mobistar  -   Base  -   Andere:  _______________  
 Voorafbetaalde kaart  -   Privé abonnement 
 Huidig klantenrekeningnr.:  ________________________________  

Ik wens 1 van volgende formules: 
 Start  -   Lite  -   Comfort  -   Intense  

 

Vergeet ook niet een recto/verso copy van je identiteitskaart toe te voegen aub  
  

 

 

 

 
  
 

7. Contacteer de MAAE helpdesk 
 

www.maae.be  
vriendenkringsidmar@anm.be 

 A&M MAAE Helpdesk maandag – vrijdag 
 Raghenoplein 17/19 09u00 – 12u30 
 2800 Mechelen 13u30 – 17u00 
 015/45 10 16 

 
 

Belangrijk: Inschrijvingen of wijzigingen kunnen nooit telefonisch doorgegeven worden.  
Gelieve steeds het inschrijvingsformulier te gebruiken of surf naar onze website: www.maae.be 

http://www.maae.be/
http://www.anm.be/maae

