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Vodafone Business Mobiel internet  
Geldig bij contracten afgesloten vanaf 2 juli 2018 

 
 

   
 Mobiel 

Internet 
Basic  

Mobiel 
Internet 
Standard 

Mobiel 
Internet  

Extra 

Maandbedrag SIM-Only  €12,40 €20,66 €28,93 
Databundel EU 1 GB 5 GB 15 GB 
Buitenbundeltarief per 200 MB €1,65 €1,65 €1,65 
Snelheid 4G 4G 4G 
Databundel Voordeellanden (incl. NL) - - - 

 
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.  
Op Mobiel Internet Extra bedraagt de FUP 15 GB in de EU. 
Alle bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW. 
  

Data 

 Nationaal dataverbruik wordt afgerond per 100kB. Het bundeltegoed is 1 maand geldig. 
 Na het verbruik van het bundeltegoed geldt een standaard tarief van €1,65 per 200 MB.  
 Bij 80% en 100% verbruik van het datategoed wordt een melding per SMS gestuurd. 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  

SMS nationaal en in de EU wordt afgerekend per bericht van maximaal 160 tekens tegen € 0,21 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.  
 

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. 
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Opties 

Data opties   

1 GB extra internet Het datategoed wordt maandelijks uitgebreid met 1GB.  €5/maand 

3 GB extra internet Het datategoed wordt maandelijks uitgebreid met 3GB.  €13.50/maand 

5 GB extra internet Het datategoed wordt maandelijks uitgebreid met 5GB.  €20/maand 

10 GB extra internet Het datategoed wordt maandelijks uitgebreid met 10GB. €25/maand 

Beperkt internet 
Beperkt internet toegang (download/upload snelheid wordt verlaagd naar 64Kbps/32Kbps) 
na volledig gebruik van bundel zonder buitenbundeltarief. Deze optie functioneert niet bij 
gebruik in landen buiten de EU. 

€0.00/maand 

De extra databundels zijn te gebruiken in NL en de EU. De extra dataopties kunnen iedere maand worden stopgezet door de klant. De databundels zijn niet stapelbaar. De databundels zijn 
onderling te combineren.  

 

 

Buitenland opties   

Op Reis Wereld mobiel 
internet dagbundel 

Een dagbundel van 30 minuten bellen, 30 minuten gebeld worden, 30 MB en 30 SMS 
versturen in landen buiten de EU (m.u.v. uitzonderingslanden ). Na het verbruik van deze 
bundel geldt een kortingstarief op het standaard buitenbundeltarief. Verrekening vindt 
alleen plaats op dagen met actief verbruik. Deze optie is standaard geactiveerd op alle Red 
Pro abonnementen. 

€4.13/dag 

Op Reis Wereld XL 
mobiel internet 
dagbundel 

Een dagbundel van 100 minuten bellen, 100 minuten gebeld worden, 100 MB en 100 SMS 
versturen in landen buiten de EU (m.u.v. uitzonderingslanden). Na het verbruik van deze 
bundel geldt een kortingstarief op het standaard buitenbundeltarief. Verrekening vindt 
alleen plaats op dagen met actief verbruik. 

€7.02/dag 
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Buitenlandtarieven 

 
Sms’en vanuit Nederland naar het buitenland 

  

 Sms’en 

Van Nederland naar de EU  €0.21/sms 

Van Nederland naar Rest van de wereld €0.21/sms 

Van Nederland naar Uitzonderingslanden €0.21/sms 
 

 

Internet in het buitenland (roaming)   

 Internet 

EU €1.65/200 MB 

Wereld €2.07/MB  

Uitzonderingslanden €6.20/MB 

Datasessies binnen de EU worden afgerond per 1KB. Datasessies buiten de EU wordt afgerond per 10KB. 
 
 

Overige buitenland (roaming)    

 Vanuit het buitenland Ontvangen 

Voicemail Standaard tarief Onbeperkt 

Klantenservice Gratis - 

SMS naar 4000 Gratis Gratis 

Beeldbellen 2x Standaard tarief Standaard tarief 
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Overige tarieven en diensten 
 
 

Diensten  

Blokkeren/Deblokkeren  

Blokkeren mobiel nummer na diefstal Gratis 

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

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal met kopie proces-verbaal Gratis 

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal zonder kopie proces-verbaal €17.23 

Vrijwillige blokkade in- en uitgaand verkeer (spraak, data, sms) €17.23 

Deblokkeringskosten na administratieve blokkade €23.11 

Opvragen van speciale blokkeringscode (1ste keer) €17.23 

Blokkeren koop- en tariefnummers door Vodafone €17.23 

Blokkeren i.v.m. tijdelijk verblijf in het buitenland €17.23 

Deblokkeren na vrijwillige blokkade Gratis 

Toestel / Simkaart   

Simkaart €16.53 

Initiële aanschaf duoKaart €24.79 

Vervangen SIM-kaart met een duokaart of duokaart vervanging €24.79 

Opvragen pukcode Gratis 

Opvragen unlockcode (na 1 jaar) Gratis 

Opvragen unlockcode (binnen 1 jaar) Op aanvraag 

Rekening   

Kopie rekening/ kopie creditnota, telefonisch aangevraagd €2.94 

Kopie rekening, via webformulier (Max. 12 maanden terug) €2.94 

Wijzigingen   

Overzetten abonnement op nieuwe gebruiker /abonnee (tarief per aanvraag/klantnummer) €12.18 

Kosten wijzigen incassodatum Gratis 

Overige   

Her-aansluitkosten op het netwerk €44.12 

Bundeladvies Gratis 

Verzendkosten voor zending met factuurbedrag < €226,89 €7.65 

Storneringskosten (na mislukte automatische incasso)  €2.25 

Administratiekosten per maand wegens andere betaalwijze dan automatische incasso €3.78 

 

 

 

 

 

 

 

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2018 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 (tenzij anders vermeld). Voor gebruik in bijzondere gemeenten, als Saba, Sint-Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten gelden aparte 
tarieven. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld). Vodafone, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht. Kijk voor de algemene voorwaarden en 
dienstvoorwaarden op vodafone.nl.  


