
       Voice    
 € 0,15 / min.

        SMS    
 € 0,15 / SMS

         Data  
 € 0,70 / MB

   4,84 €/maand

         Voice    
       100 min.

          SMS    
     Onbeperkt

         Data  
         1 GB

   10,98 €/maand

         Voice    
 € 0,15 / min.

          SMS    
 € 0,15 / SMS

         Data  
 € 0,70 / MB

   4,84 €/maand    9,68 €/maand

         Data  
         2 GB

   18,15 €/maand

         Data  
         12 GB

         Voice    
       100 min.

         Voice    
    Onbeperkt

          SMS    
    Onbeperkt

          SMS    
    Onbeperkt

         Voice    
      250 min.

          SMS    
    Onbeperkt

         Data  
         5 GB

   16,34 €/maand

         Voice    
   Onbeperkt

            SMS    
     Onbeperkt

         Data  
        10 GB

   30,25 €/maand

Smart Enterprise
         START

Smart Enterprise
             LITE

Smart Enterprise
     COMFORT

Smart Enterprise
       INTENSE

Enterprise Mobile XS Enterprise Mobile S Enterprise Mobile M 

Als werknemer van de VZW Vriendenkring Sidmar (VKS) kon u reeds genieten van de voordelen die uw werkgever
als belangrijke Corporate-klant bij Proximus verworven heeft.
Arcelor Mittal heeft in samenwerking met Proximus het ‘Mobile Accessibility for All Employees’ (kortweg: MAAE)  
aangepast  zodat u onder nog betere voorwaarden een Proximus-abonnement kan afsluiten.
Dankzij deze NIEUWE exclusieve Proximus abonnementsformules voor VKS geniet je van talrijke VOORDELEN:
✓ GRATIS bellen en sms’en naar alle mobiele VKS MAAE nummers.
✓ GRATIS bellen naar alle nationale vaste lijnen.
✓ Exclusieve NIEUWE Smart Enterprise formules met meer DATA en een lagere maandelijkse prijs.

 
Beste VKS collega's,

1.  Huidige en Nieuwe MAAE  Formules

2.   Wat moet ik doen ?
2.1    Ik heb al een MAAE abonnement 
U hoeft helemaal niets te doen. Wij gaan automatisch uw bestaande abonnement 
overzetten naar het nieuwe tarief en dit op datum van 30/01/2022. Indien u uw 
bestaande abonnement wenst aan te passen : kijk op volgende pagina punt 2.3

2.2    Ik wens ook een MAAE abonnement en win graag een Samsung A22**
1. Ga naar de website www.maae.be 
2. Maak een account aan met je privé e-mailadres en het MAAE registratienummer: vks17m. 

Als u geen PC heeft kan u ook het document op de volgende pagina invullen en
in een gefrankeerde enveloppe opsturen naar A&M *

N
I
E
U
W

H
U
I
D
I
G

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


Naam : ...........................................................                    Voornaam : .................................................     

Straat : ..........................................................     

Nummer : .........  Bus : ...........  Postcode : ...................  Land : ......................

E-mail : ..........................................................

Geboortedatum : .... / ...... / ....................                  Nationaliteit : ...............

Identiteitskaart nr : ....................................................  Geldigheidsdatum ID kaart : ..... / ..... / ...........

Ik wens een nieuw GSM nr                                     

Ik heb reeds een privé GSM nr : 04 ....... / ....................................

SIM kaartnr : ........................................

Mijn actuele operator is :    Proximus             Orange            Base          Telenet            Andere : ...............

Voorafbetaalde kaart              

Privé abonnement  

Huidig klantrekeningnr : ...................................................

Ik kies de MAAE formule    XS                 S                   M

Vergeet ook niet een recto / verso kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aub.

Ga naar onze website www.maae.be OF stuur onderstaande gegevens in een 
gefrankeerde enveloppe naar A&M*
GSM nr : 04 / ..........................................      Gewenste MAAE Formule:           XS                S           M 
Klantnummer  : . ...................................     ( bovenaan uw Proximus factuur)

2.3    Ik heb al een MAAE abonnement maar wens dit aan te passen

   **Kies een nieuw MAAE abonnement en win een Samsung A22  

 
Document invullen in drukletters aub en opsturen in een

gefrankeerde enveloppe naar A&M *

MAAE-Helpdesk
vriendenkringsidmar@anm.be
www.maae.be
Maandag - vrijdag
09u00 - 12u30
13u30 - 17u00

*A&M - MAAE 
Raghenoplein 17 / 19
2800 Mechelen
015/45.10.16

Schrijf u in voor een NIEUW MAAE Proximus abonnement en maak kans op één van 
de 5 Samsung A22 smartphones met een winkelwaarde van 249€.

V12/2021/MAAE


