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Zakelijk Mobiel abonnementen Budget Basis Instap Standaard Premium Premium+ 

Eigenschappen       

Gemiddelde 4G snelheid (upload/download) 20 / 10 Mbit/s 

Automatisch minuten en databundel delen met 
collega’s met dezelfde abonnementsvorm 

Min. Min. en MB’s MB’s MB’s MB’s MB’s 

Gratis toegang tot KPN WiFi HotSpots Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Abonnement       

Abonnementstarief per maand €15,72  €23,16  €35,56  €39,69  €47,95  €92,59  

Inbegrepen MB’s €0,20/MB 1 GB 3 GB 10 GB 25 GB 50 GB 

Inbegrepen minuten en sms 150 en 150 200 en 200 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

Extra MB’s in NL en EU €0,20 €0,02 €0,02 €0,02 €0,02 €0,02 

Extra MB’s in VS en Canada      €2,0661 

Extra minuten €0,18 €0,18 - - - - 

Extra sms €0,06 €0,06 - - - - 

Geldig binnen NL en EU NL en EU NL en EU NL en EU NL en EU NL, EU, VS en Canada 

Bellen vanuit NL naar EU nummers - - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt - 

Bellen vanuit NL naar EU, VS en Canadese nummers     Onbeperkt 

Op onbeperkt bellen en sms’en is een Fair Use Policy en bij verbruik buiten Nederland aanvullende voorwaarden roaming van toepassing.  
Op dataverbruik uit de bundel buiten Nederland zijn aanvullende voorwaarden roaming van toepassing. 

Manier van afrekenen  

Manier van afrekenen MB’s Per 1 kB met minimum van 1 cent 

Manier van afrekenen minuten bij Budget en Basis abonnement Per seconde met minimum van 1 minuut 

Extra opties  

Vast IP adres, per maand per aansluiting €5 

Standaard/Premium/Premium+ Data SIM (max. 3 per Standaard/Premium/Premium+ abonnement) €5 

Buitenland voordeelopties  

Voordeellanden Internet (alleen betalen bij verbruik) €25 per 250 MB 

Overige landen buiten de EU 100MB (alleen betalen bij verbruik) €50 per 100 MB 

Zakelijk Mobiel naar EU (bellen vanuit NL naar EU nummers, alleen betalen bij verbruik) bij Budget en Basis abonnement €5 per 100 min. 

Zakelijk Mobiel naar buiten EU (bellen vanuit NL naar non-EU nummers met alleen betalen bij verbruik) €5 per 20 min. 



Tarieven Zakelijk Mobiel 2018 
 
SMS vanuit het buitenland en naar niet-Nederlandse nummers 

SMS vanuit rest van de wereld (ongeacht bestemming) €0,6169 

SMS vanuit Nederland naar niet-Nederlandse EU nummers €0,2509 

SMS vanuit Nederland naar niet-Nederlandse rest van de wereld nummers €0,6169 

Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers (indien geen sprake is van een voordeeloptie) 

EU (nummers) €0,1900 

Rest van Europa (nummers) €1,0455 

VS en Canada (nummers) €0,6273 

Rest van de wereld (nummers) €1,3592 

Uitzonderingen (nummers) €3,3456 

Starttarief (alleen niet EU nummers) €0,1126 

Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers wordt afgerekend per seconde en er geldt een starttarief per gesprek. 

Bellen en gebeld worden in het buitenland (roaming) (indien geen sprake is van een voordeeloptie) 

Rest van de wereld (bellen/gebeld worden) €1,3069 / €0,9933 

Uitzonderingen (bellen/gebeld worden) €3,1365 / €0,9933 

Starttarief (buiten EU, bellen/gebeld worden) €0,7319 / €0,7319 

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 roaming zone van waaruit het gesprek wordt opgezet (waar u zich bevindt) en de thuiszone van 
het bestemmingsnummer en de bijbehorende manier van afrekenen. 

Mobiel internet in het buitenland (roaming) 

Prijs per MB buiten EU, in de rest van de wereld €2,0661 

Overige kosten  

Aansluitkosten per SIM-kaart €19,95 

Trio (3in1) SIM-kaart €10 

− Alle tarieven worden jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van de CBS consumenten prijsindex over de afgelopen periode januari - december. 

− Alle tarieven zijn exclusief btw.  

− Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

− Deze tarieven gelden vanaf 15 oktober 2018, tenzij anders vermeld. 
  


