
  

 

 

 

 
 

Persbericht 

 

De 12-12 zendt het resultaat per SMS… ook vanaf een 

vaste lijn 
 
Brussel, 15 december 2006 – European Directory Assistance (EDA), Europees aanbieder van 

telefooninlichtingendiensten, en in België aanbieder van de dienst 12-12 die in de zomer van 2006 

werd gelanceerd, heeft er een nieuwe en binnen Europa unieke feature bij. Het betreft het doorsturen 

van het bekomen resultaat per SMS naar een GSM voor bellers die vanaf een vaste lijn bellen. 

 

Tot op heden was het ontvangen van een SMS bevestiging voorbehouden aan bellers die met hun 

GSM naar 12-12 belden. Voortaan kunnen dus nu ook bellers die hun vaste lijn gebruiken het 

resultaat per SMS op hun GSM ontvangen.  

 

Uniek in Europa… 
 

Een persoon die met een vaste lijn belt kan nog steeds direct het resultaat beluisteren, maar kan nu 

ook beslissen om het gevonden resultaat via SMS op zijn of haar GSM te ontvangen. De beller 

ontvangt dan meteen ook het volledige adres van het gevonden resultaat. Hiertoe dient de beller met 

behulp van de telefoontoetsen het GSM nummer in te voeren naar dewelke de SMS dient gestuurd te 

worden. Deze dienst is uniek in Europa.   

 

… en gratis 
 

Naast de praktische kant is er ook het financiële luik: deze nieuwe dienst voor bellers vanaf een vaste 

lijn kost niets extra: er wordt immers een SMS gestuurd die gratis is voor de ontvanger. Op deze 

manier wil de 12-12 een bijkomende troef uitspelen. Het ontvangen van een gevonden resultaat per 

SMS biedt vele voordelen. Stel dat een beller bijvoorbeeld het nummer -en adres- van een restaurant 

opzoekt door te bellen vanaf een vaste lijn, dan kan deze persoon nu ook het resultaat op zijn of haar 

GSM ontvangen, zodat hij of zij het nummer en adres steeds ter beschikking heeft, waar deze persoon 

zich ook bevindt. De meeste GSM toestellen laten bovendien dankzij een “Het nummer bellen” functie 

toe om vanuit de SMS het gevonden nummer rechtstreeks te bellen.  

 

Over EDA 
 

European Directory Assistance NV werd in 2003 opgericht en is met het nummer 13-13 (treize treize), 

en sinds kort ook met 12-12 (twaalf twaalf), de eerste alternatieve dienst voor telefooninlichtingen in 

België. Het nummer 12-12 is bereikbaar vanaf een vast of een mobiel toestel, elke dag van de week, 

de klok rond. De dienst bundelt nationale en internationale inlichtingen, alsook de diensten Nummer-

vindt-Naam, Scoot en Resto.be, alles op eenzelfde nummer. De tele-operatoren van EDA beschikken 

over de meest recente technologieën in zake CTI (Computer Telephony Integration) wat hen een 

snelle toegang biedt tot een hele waaier van verrijkte databases die voortdurend worden bijgewerkt. 

Op die manier wil EDA de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. Dankzij EDA kan 

elke Belgische abonnee via zijn vast of mobiel toestel voortaan via 12-12 het nummer vinden van een 

goede buur, een verre vriend, een openbare instelling, een bedrijf, een vrij beroep enz. of omgekeerd 

de abonnee vinden horende bij een telefoonnummer, in België en vaak ook via roaming in het 

buitenland, en dit alles door één nummer te bellen : de 12-12.  

 

Voor meer informatie: www.de1212.be of pers@de1212.be of +32 (2) 770 68 92. 


