
 Vodafone Zakelijk – Mobiel Internet tarieven: Update Juni 2017 pagina 1 van 4 

 

Vodafone Zakelijk  
Mobiel Internet Tarieven vanaf 1 Juni 2017 

 
 

 
Nationaal  Internationaal 

 Mobiel 

Internet 

Instap  

Mobiel 

Internet 

Start  

Mobiel 

Internet 

Basis 

Mobiel 

Internet 

Extra  

Mobiel 

Internet  

Basis  

Mobiel 

Internet  

Extra  

Maandbedrag SIM-Only €10,33 €16,52 €24,79 €41,32 €40,00 €60,00 

Databundel EU 200 MB 1 GB 3 GB 8 GB 3 GB 8 GB 

Buitenbundeltarief per MB €0,062 €0,062 €0,062 €0,062 €0,062 €0,062 

Snelheid 4G 4G 4G 4G 4G 4G 

Databundel Voordeellanden (incl. NL) - - - - 500 MB 1 GB 

Vodafone kan de tarieven jaarlijks aanpassen op basis van de CBS consumentenprijsindex. Zie onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie. 

 

Algemeen 
Op EU (roaming) gebruik geldt een Fair Use Policy (FUP) welke volgt uit de Europese Roaming Verordering. De richtlijnen staan beschreven op 

https://www.vodafone.nl/fup.  

 

Data 
 Nationaal dataverbruik wordt afgerond per 100kB. Het bundeltegoed is 1 maand geldig. 

 Na het verbruik van het bundeltegoed geldt een standaard tarief van €0,062 per MB. Abonnementen die per maand opzegbaar zijn hebben een 

tarief van €0,083 per MB. 

 Bij 80% en 100% verbruik van het datategoed wordt een melding per SMS gestuurd (vraag uw zakelijk specialist naar de uitzonderingen). In 

combinatie met extra databundels kan de melding bij andere verbruiksniveaus worden gestuurd. 

 Het bundeltegoed kan gebruikt worden in de EU-zone en indien vermeld is er een aparte bundel voor gebruik in de Voordeellanden.  

 Kijk op de website voor meer informatie over de snelheid en dekking van ons 4G netwerk https://www.vodafone.nl/4g/4g-zakelijk.shtml. 

 

SMS en MMS 
SMS nationaal en in de EU wordt afgerekend per bericht van maximaal 160 tekens tegen € 0,15 per SMS. Het versturen van een SMS naar een verkort 

nummer wordt altijd buiten het SMS-tegoed verrekend. Voor het versturen van een SMS naar een verkort nummer en voor het ontvangen van SMS 

berichten van SMS-diensten-aanbieders gelden andere tarieven die door de SMS diensten aanbieder worden bepaald. Premium SMS-diensten 

kunnen te allen tijde kosteloos geblokkeerd worden via smsdienstenfilter.nl. Het tarief per MMS nationaal en in de EU is € 0,20 en wordt apart in 

rekening gebracht.  

 

Spraak 
Het is met dit abonnement niet mogelijk mobiele telefoongespreken te voeren en van spraak gerelateerde diensten (zoals voicemail) 

gebruik te maken. 

 

Overige 
Bij het aansluiten van een nieuw abonnement worden €8.26 aansluitkosten in rekening gebracht. Bij het verlengen van uw 

abonnement worden geen aansluitkosten in rekening gebracht. Een online rekening is standaard beschikbaar. Vodafone kan jaarlijks 

zijn tarieven aanpassen op basis van de CBS consumentenprijsindex. Kijk voor de algemene voorwaarden en dienstvoorwaarden op 

vodafone.nl of vraag hierom bij een Vodafone verkooppunt of uw Zakelijk Specialist. 

 

  

https://www.vodafone.nl/fup
https://www.vodafone.nl/4g/4g-zakelijk.shtml
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Opties (selectie)  
 

 Tarief: 
 

Data Dagbundel op Reis  

Met de Data Dagbundel op Reis kunt u in de Voordeellanden buiten de EU (Australië, Japan en Nieuw-Zeeland) voordelig 

internetten en SMS berichten versturen. U ontvangt een tegoed van 125 MB en 125 SMS per dag. U betaalt alleen voor deze 

bundel op dagen dat u er gebruik van maakt. Deze bundel kan tussentijds worden stopgezet. 

 

€3,31 per 

dag 

Internet op Reis Dagbundel Wereld  

De Internet op Reis Dagbundel Wereld biedt 30MB aan data-tegoed in buiten de Voordeellanden. Zodra het daglimiet van 30MB 

bereikt is betaalt u €0.83 per MB (in plaats van de standaard €7.50 per MB). U betaalt alleen voor deze bundel op dagen dat u er 

gebruik van maakt. Deze bundel kan tussentijds worden stopgezet. 

€4,13 per 

dag 

  

1GB Extra EU (MBB Internet Extra)  

Er kan bovenop de Mobiel Internet Extra abonnementen (inclusief de Tablet Extra) 1GB extra nationaal tegoed worden geactiveerd. 

Na activatie gaat het gebruik in op het moment dat u uw reguliere datalimiet heeft overschreden. Het niet gebruikte deel van deze 

bundel wordt niet meegenomen naar de volgende maand. Deze bundel kan tussentijds worden stopgezet. 

€10,33  

  

VSDM Basic  

VSDM Basic is een gebruiksvriendelijke mobile device management portal. Voor een IT manager van een klein bedrijf wordt het 

mogelijk om mobiele apparaten van werknemers te configureren, beheren en te beveiligen op afstand.  

€1.75 per 

maand per 

sim 
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Vodafone diensten  

  

Blokkeren/Deblokkeren Tarief 
Blokkeren mobiel nummer na diefstal 

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal, melding binnen 24 uur, excl. zon- en feestdagen Deblokkeren mobiel 

nummer na diefstal met kopie proces-verbaal 

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal zonder kopie proces-verbaal 

Vrijwillige blokkade in- en uitgaand verkeer Deblokkeringskosten na administratieve blokkade 

Opvragen van speciale blokkeringscode (eerste keer) 

Blokkeren i.v.m. tijdelijk verblijf in het buitenland 

Blokkeren Vodafone live! Content 

Deblokkeren na vrijwillige blokkade 

Deblokkeren Vodafone live! Content 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

€17,23 

€17,23 

€23,11 

€17,23 

€17,23 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

 

Als u meerdere blokkades tegelijk aansluit, wordt maar 1 keer kosten in rekening gebracht. 

 

  

Toestel/SIMkaart Tarief 
Simkaart 

Initiële aanschaf DuoKaart 

Vervangen SIM-kaart met een duokaart of duokaart vervanging 

Opvragen pukcode 

Opvragen Unlockcode (na 1 jaar) 

Opvragen Unlockcode (binnen 1 jaar) 

€16,53 

€24,79 

€24,79 

Gratis 

Gratis 

Op aanvraag 

  

Rekening Tarief 

Kopie rekening/ kopie creditnota, telefonisch aangevraagd 

Kopie rekening, via webformulier (max. 12 maanden terug) 

Maandelijks gespecificeerde rekening online 

Gespecificeerde factuur: extra kosten per maand, per mobiele Aansluiting 

Gespecificeerde factuur: achteraf op aanvraag, per mobiel Nummer (max. 3 maanden) 

Nota afscherming mobiel nummer 

€2,94 

€2,94 

Gratis 

€2,31 

€4,20 

Gratis 
  

Wijzigingen Tarief 

Overzetten abonnement op nieuwe gebruiker /abonnee (tarief per aanvraag/klantnummer) 

Nummerbehoud: overige (in)porteringen 

Kosten wijzigen incassodatum 

 

€12,18 

Gratis 

Gratis 

 
  

Overige Tarief 

Her-aansluitkosten op het netwerk 

Bundeladvies 

Verzendkosten voor zending met factuurbedrag < €226,89 

Storneringskosten (na mislukte automatische incasso)  

Administratiekosten per maand wegens andere betaalwijze dan automatische incasso 

€44,12 

Gratis 

€7,65 

€2,25 

€3,78 
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Standaard Tarieven Buitenland 

  

Tarieven naar het buitenland  
   

SMS   

Naar alle landen  €0,25 per SMS 
   

MMS   

Naar alle landen €0,20 per MMS 
   

 

 

Tarieven in het buitenland  
    

SMS  (in of vanuit het buitenland)  SMS  SMS 

ontvangen 
EU landen   €0,15 per SMS €0,00 per SMS 

Overige Vodafone Voordeellanden  €0,42 per SMS €0,00 per SMS 

Rest van de Wereld   €0,42 per SMS €0,00 per SMS 

     

Data (in/vanuit het buitenland)    

EU-zone  Afgerond per 1 kB. Uit bundel 

Overige Vodafone Voordeellanden Afgerond per 1 kB. €0,20 per MB 

Rest van de Wereld  Afgerond per 20 kB.   €7,50 per MB* 

     

Overige In of vanuit het buiteland Ontvangen 
SMS naar 4000 Gratis Gratis 

 

*Voor de Internationale Mobiel Internet abonnementen geldt een Rest van de Wereld tarief van €5,00 per MB. 

Er geldt een standaard roaming-datalimiet van € 50 per maand. Als de limiet bereikt is, wordt de internetverbinding geblokkeerd. Vodafone biedt 

de mogelijkheid de datalimiet aan te passen naar een ander bedrag of geheel te verwijderen.  

 

Voordeellanden 

Zie de Vodafone website voor de meest actuele landen- en zone-lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 Prijslijst Vodafone tarieven Juni 2017, tarieven exclusief btw, afgerond op 2 decimalen, geldig voor in dit document benoemde Mobiel Internet 

(Mobiel Breedband)- abonnementen 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2017 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Alle in deze prijslijst 

genoemde prijzen gelden binnen Nederland en zijn exclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld). Vodafone, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht. Kijk voor de algemene 

voorwaarden en dienstvoorwaarden op vodafone.nl. 


