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MKB Mobiel abonnementen Mobiel Mobiel 1 GB Mobiel 2 GB Mobiel 10 GB Mobiel 20 GB Mobiel 50 GB Mobiel 100 GB 

Abonnementstarief per maand €16,-  €22,50  €26,-  €36,-  €40,-  €46,-  €88,-  

Minuten en sms’jes in NL/EU Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt - 

Minuten en sms’jes in NL/EU, VS 
&CA 

- - - - - - Onbeperkt 

Internet in NL/EU €0,20/MB 1 GB 2 GB 10 GB 20 GB 50 GB - 

Internet in NL/EU, VS & CA - - - - - - 100 GB 

Bellen vanuit NL naar EU-landen Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt - 

Bellen vanuit NL naar EU-landen, 
VS & CA 

- - - - - - Onbeperkt 

Elk abonnement is in plaats van met onbeperkt bellen en sms’en ook verkrijgbaar met 150 minuten én 150 sms’jes. Het maandbedrag en actiebedrag, indien van 

toepassing, van deze abonnementen is €1,50 lager dan de reguliere varianten. Bij deze abonnementen gaat bellen vanuit Nederland naar andere landen niet vanuit uw 

bundel, maar wordt apart verrekend.  

  

Verrekening van minuten en MB’s in NL/EU   

Manier van afrekenen inbegrepen minuten Per seconde met minimum van 1 minuut 

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

Manier van afrekenen extra minuten Per seconde met minimum van 1 minuut 

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

  

Buitenbundel tarieven in NL/EU  U betaalt 

Extra minuten €0,18 per minuut 

Extra sms’jes €0,06 per sms 

Extra MB’s €0,02 per MB 
De EU tarieven zijn van toepassing bij gebruik voor periodieke reizen naar: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Faeröer, 
Finland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin), Gibraltar (Verenigd Koninkrijk), Griekenland, Guernsey, 
Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal 
(inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische eilanden), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland. 
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Buitenland voordeelopties Toelichting U betaalt 

Mobiel Internet Voordeellanden buiten EU  250 MB mobiel Internet in de voordeellanden buiten de EU €25 per bundel  

Mobiel Internet Overige landen buiten EU 100 MB mobiel Internet in de overige landen buiten de EU €50 per bundel  

Mobiel bellen naar EU 100 minuten bellen vanuit Nederland naar de overige EU-landen €5 per bundel  

Mobiel bellen naar buiten EU 20 minuten bellen vanuit Nederland naar de landen buiten de EU €5 per bundel  
De voordeellanden buiten de EU zijn: Argentinië, Australië, Brazilië, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, El Salvador, 
Filipijnen, Honduras, Hong Kong, India, Indonesië, Israël, Jamaica, Japan, Maleisië, Mexico, Nederlandse Antillen, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Panama, Peru, Puerto 
Rico, Rusland, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Thailand, Turkije, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid Afrika en Zuid Korea. De 
overige landen buiten de EU zijn alle landen die niet genoemd zijn bij de voordeellanden buiten de EU. Verbruik via satelliet providers is uitgesloten van de 
voordeelopties. 

 

SMS’en naar en vanuit het buitenland U betaalt 

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

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

SMS vanuit NL/EU naar rest van de wereld nummers  €0,6169 

   

Bellen vanuit NL/EU naar niet-Nederlandse nummers U betaalt 

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   €0,1126 
Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers wordt afgerekend per seconde en er geldt een starttarief per gesprek. Voor gesprekken vanuit NL/EU naar een 
ander EU-land geldt geen starttarief. 
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Bellen en gebeld worden buiten de EU U betaalt 

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

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

Starttarief (bellen/gebeld worden)  €0,7319 / €0,7319 
Bellen en gebeld worden buiten de EU wordt afgerekend per hele minuut (naar boven afgerond). Bij bellen vanuit buiten de EU 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 buiten de EU U betaalt 

Mobiel Internet in de rest van de wereld €2,0661 per MB 
Mobiel internet buiten de EU wordt afgerekend per 1 kB. 

 
  

Aanvullende opties Toelichting U betaalt 

Data SIM SIM-kaart voor laptop of tablet die gebruikmaakt van de databundel 
van het bijbehorende mobiele abonnement 

€5,- per maand 

Mijn Vergadernummer Telefonisch vergaderen tot en met 40 deelnemers €0,0826 per minuut en €0,0375 per gesprek 

Vast IP-adres op mobiel Een Vast IP-adres op uw mobiele dataverbinding €5,- per maand 

Vast-Mobiel Integratie Integreert het mobiele toestel op netwerkniveau met uw beheerde 
telefooncentrale. 

€2,50 /€5,- per maand 

Bij de deelnemers van de telefonische vergadering wordt ook €0,0826 per minuut en €0,0375 per gesprek in rekening gebracht. Het gebruik is exclusief de kosten van 
het gebruik van de (mobiele) telefoon. 

 

Overige kosten   

Trio (3in1) SIM-kaart €10 

 

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

− Deze tarieven gelden vanaf 4 november 2019. 

  


