Zakelijk Mobiel 2017
2017*
Vrieservice 15 jaar: nu 15% korting
op alle tarieven gedurende 1 jaar!

Variant

VS Zakelijk Mobiel

VS Zakelijk Mobiel
Bundel

VS Zakelijk Mobiel
Bundel XL

VS Zakelijk Mobiel
Onbeperkt Voice(**)

VS Zakelijk Mobiel
Onbeperkt(**)

VS Zakelijk Mobiel
Onbeperkt XL(**)

Abonnementsvorm

Laag abonnement en betalen
als je gebruikt

Bundel met minuten en
MB’s voor reguliere beller

Onbeperkt bel/sms en
bundel met MB’s

Onbeperkt bel/sms

Onbeperkt bel/sms en
bundel met MB’s

Onbeperkt bel/sms en data incl.
veel MB’s

Maximale downloadsnelheid

50 Mbps (4G)

50 Mbps (4G)

50 Mbps (4G)

50 Mbps (4G)

25 Mbps (4G)

50 Mbps (4G)
25 Mbps (4G)

50 Mbps (4G)

Maximale uploadsnelheid

25 Mbps (4G)

25 Mbps (4G)

25 Mbps (4G)

25 Mbps (4G)

Gratis delen van MB’s en minuten met collega’s

Zie VS Data Add-on

Ja

Ja

Zie VS Data Add-on

Ja

Ja

Zakelijk Mobiel Groep SIM (data-only)

-

-

€ 5,00

-

€ 5,00

€ 5,00

Keuze in Data Add-on

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Prijs per maand SIM Only

€ 4,95 € 4,21

€ 22,50 € 19,13

€ 31,50 € 26,7
26,78
,7 8

€ 25,00 € 21,25

€ 39,00 € 33,15

€ 49,50 € 42
42, 08

Prijs per maand regulier

-

€ 31,50 € 26,78

€ 45,00 € 38,25

€ 39,00 € 33,15

€ 49,50 € 42,08

€ 63,00 € 53,
53, 55

Inbegrepen minuten

-

200

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Inbegrepen minuten bellen vanuit NL naar EU nummers

-

-

Onbeperkt***

Onbeperkt***

Onbeperkt***

Onbeperkt***

Inbegrepen sms

-

200

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Inbegrepen MB’s

Zie VS Data Add-on

500

3.000

Zie VS Data Add-on

10.000

20.000

Extra minuten

€ 0,075

€ 0,075

-

-

-

-

Extra sms

€ 0,075

€ 0,075

-

-

-

-

Extra MB’s

€ 0,10

€ 0,075

€ 0,075

€ 0,10

€ 0,02

€ 0,01

Eigenschappen

Nationale & gebruik in EU tarieven

Buitenland voordeelmodules (op aanvraag / alleen betalen bij gebruik)
Bellen naar EU (vanuit NL naar EU nummers)

€ 5,00 per 100 minuten

€ 5,00 per 100 minuten

Bellen naar buiten EU (vanuit NL naar non-EU nummers)

€ 5,00 per 20 minuten

€ 5,00 per 20 minuten

€ 5,00 per 20 minuten

€ 5,00 per 20 minuten

€ 5,00 per 20 minuten

€ 5,00 per 20 minuten

Internet World (exclusief EU)

€ 50,00 per 100 MB

€ 50,00 per 100 MB

€ 50,00 per 100 MB

€ 50,00 per 100 MB

€ 50,00 per 100 MB

€ 50,00 per 100 MB

Manier van afrekenen inbegrepen minuten

Per seconde met € 0,075
starttarief per gesprek

Per seconde met een
minimum van 1 minuut

-

-

-

-

Manier van afrekenen inbegrepen MB’s

Zie VS Data Add-On

Per 10 kB

Per 10 kB

Zie VS Data Add-On

Per 10 kB

Per 10 kB

Manier van afrekenen extra minuten

Per seconde met € 0,075
starttarief per gesprek

Per seconde met een
minimum van 1 minuut

-

-

-

-

Manier van afrekenen extra MB’s

Zie VS Data Add-On

Per 1 kB met een minimum
van € 0,01

Per 1 kB met een minimum
van € 0,01

Zie VS Data Add-On

Per 1 kB met een minimum
van € 0,01

Per 1 kB met een minimum van
€ 0,01

Manier van afrekenen (Nationaal & binnen EU)

Zakelijk Mobiel 2017
2017*
Vrieservice 15 jaar: nu 15% korting
op alle tarieven gedurende 1 jaar!

Aanvullende opties
Onbeperkt onderling bellen (module geldt op klantniveau voor alle aansluitingen)
Mobiel Device management (vanaf 5 toestellen)
Vast-Mobiel integratie (VAMO) (zie uitleg onder)

€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50

Overige kosten
Aansluitkosten / Mutatiekosten per SIM-kaart

€ 17,50

Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers
EU (nummers)
Rest van Europa (nummers)
VS en Canada (nummers)
Rest van de wereld (nummers)
Uitzonderingen (nummers)
Starttarief

€ 0,1900
€ 1,0455
€ 0,6273
€ 1,3592
€ 3,3456
€ 0,1126

SMS vanuit en naar het buitenland
SMS vanuit de rest van de wereld (ongeacht bestemming)
SMS vanuit Nederland/EU naar niet-Nederlandse EU nummers
SMS vanuit Nederland/EU naar niet-Nederlandse rest van de wereld nummers

€ 0,5900
€ 0,2400
€ 0,5900

Bellen en gebeld worden buiten EU
Tarieven gelden alleen indien u geen gebruik maakt van de voordeelopties
Rest van de wereld (bellen / gebeld worden)
Uitzonderingen (bellen / gebeld worden)

€ 1,30 / 0,99
€ 3,13 / 0,99

Starttarief (binnen EU geen starttarief (bellen / gebeld worden))

€ 0,73 / 0,73

Bij bellen in het buitenland binnen de EU naar een EU-nummer, wordt minimaal een halve minuut in rekening gebracht.
Daarna wordt afgerekend per seconde. Er geldt een starttarief. Gebeld worden binnen de EU wordt afgerekend per seconde.
Er geldt geen starttarief. Bellen en gebeld worden buiten de EU wordt afgerekend per hele minuut (naar boven afgerond). Bij
bellen in het buitenland naar een niet-Nederlands nummer, geldt het hoogste tarief van de roamingzone van waaruit het
gesprek opgezet wordt (waar u zich bevindt) en de thuiszone van het bestemmingsnummer, en de bijbehorende manier van
afrekenen.

Mobiel Internet buiten EU (roaming)
Tarieven gelden alleen indien u geen gebruik maakt van de voordeelopties
Prijs per MB in de rest van de wereld

€ 2,0661

Alle tarieven kunnen jaarlijks op 1 juni worden aangepast op basis van de CBS consumenten prijsindex over de afgelopen
periode 1 januari - 31 december. De kosten voor bellen naar 090x/18xy/084/087/066/067 nummers zijn gelijk aan de kosten
voor bellen naar vaste nummers plus de kosten voor het betaalnummer. De kosten voor bellen naar 085/088/14xy/116xyz
nummers zijn gelijk aan de kosten voor bellen naar vaste nummers. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
(* Tarieven zijn (n.a.v. wijziging EU richtlijnen per 15-06-2017) gecorrigeerd per 01-06-2017) (** = Fair use policy)(*** Op
onbeperkt bellen en SMS-en en dataverbruik buiten Nederland is een aanvullende fair use policy van toepassing)

VAMO: Vast-Mobiel integratie, hiermee kunt u via uw mobiele abonnement uw vaste nummer koppelen zodat
u bereikbaar bent op zowel uw vaste als mobiele nummer en uit kunt bellen met zowel uw vaste als mobiele
nummer. Uw mobiele telefoon wordt tevens uw vaste telefoon!
telefoon!
Vrieservice BV is gerechtigd de tarieven te verhogen per 1 juni van elk jaar, volgens de CBS
Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 januari – 31 december.

