
Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid Bellen

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Bellen naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland € 0,35 p/min € 0,29 p/min

Voor nog voordeliger bellen in Nederland kun je ook een belbundel kopen:

Voordeel naar Vast Bellen naar vaste nummers binnen Nederland voor € 0,05 p/min. Sms 'voordeel vast aan' naar 4000. €7,50 p/30d

60 halen = 3 betalen Betaal alleen de eerste 3 minuten en bel de rest van het uur gratis naar Vodafone nummers en vaste nummers binnen Gratis

Nederland. Sms '60 halen aan' naar 4000.

Bel BloX Een maand lang 50 minuten voordelig bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland €4,95 p/maand

Bellen vanuit het buitenland 

Je betaalt:

Vanuit/in Naar EU Landen Naar rest van de wereld Gebeld worden

EU landen € 0,29 p/min € 2,34 p/min € 0,08 p/min

Rest van Europa € 1,27 p/min € 2,34 p/min € 0,81 p/min

VS en Canada € 1,78 p/min € 2,34 p/min € 1,78 p/min

Rest van de wereld € 2,34 p/min € 2,34 p/min € 1,88 p/min

Uitzonderingslanden € 4,57 p/min € 4,57 p/min € 1,88 p/min

Voor nog voordeliger bellen, sms'en en internetten op je mobiel in het buitenland kun je ook een de volgende Dagbundel kopen:

€ 2,00 p/dag

Bellen naar het buitenland

Je betaalt:

Vanuit/in Nederland Naar vaste nummers Naar mobiele nummers

naar buurlanden € 0,76 p/min € 0,76 p/min + € 0,26 p/min 
naar West-Europa € 0,86 p/min € 0,86 p/min + € 0,26 p/min 

naar rest van Europa € 1,11 p/min € 1,11 p/min + € 0,26 p/min 

naar Noord-Amerika € 0,76 p/min € 0,76 p/min 
naar rest van de wereld € 1,88 p/min € 1,88 p/min + € 0,26 p/min 

Voordeel naar Buitenland Een uur bellen of 60 sms'jes versturen naar 51 landen. Sms 'naar buitenland aan' naar 4000. € 9,50 p/30dg

Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid Data

Internet op je mobiel in Nederland

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Mobiel internetten in Nederland per dag € 1,00  p/100MB* € 1,00 p/100MB*

1GB BloX € 14,95 p/mnd

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*

Web BloX € 9,50 p/mnd

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*

Web+Sms BloX € 14,50 p/30dg

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*, € 0,09p/bericht

Web+Sms+ Bel BloX € 34,50 p/mnd

Buiten bundel tarief
€ 1,00 p/100MB*, €0,09p/bericht, 

€ 0,30 p/min

Week Web+Sms+Bel €9,50p/week

Buiten bundel tarief
€ 1,00 p/100MB*, €0,09p/bericht, 

€ 0,30 p/min

Extra Web Dagbundel €2,00p/dag

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*

Extra Web Weekbundel €4,50p/week

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*

Prepaid BlackBerry BloX

€ 12,50 p/mnd

Buiten bundel tarief € 1,00 p/100MB*

BlackBerry BloX, Web Blox en Web+Sms Blox blijven actief tot stopzetting.

*Als de 100MB per dag is verbruikt, betaal je € 0,15 p/MB

Internet op je mobiel in het buitenland

Je betaalt:

In de 43 Voordeellanden € 0.54 p/MB

Afrekening per 1Kb

In overige landen € 9.08 p/MB

Afrekening per 20Kb

€ 2,00 p/dag

Internet op je laptop/tablet in Nederland

Je betaalt:

€ 0,33 p/MB

Dagbundel € 2,50 p/dag

Buiten bundel tarief € 0,33 p/MB

Weekbundel € 10,00 p/week

Buiten bundel tarief € 0,33 p/MB

Maandbundel € 20,00 p/mnd

Buiten bundel tarief € 0,33 p/MB

Kwartaalbundel € 50,00 p/kwartaal

Buiten bundel tarief € 0,33 p/MB

Afrekening per 512Kb

Internet op je laptop/tablet in het buitenland

Je betaalt:

In de 43 Voordeel landen € 0,54 p/MB
In overige landen € 9,08 p/MB

Data Dagbundel op Reis € 7,50 p/dag

Tarief buiten bundel € 1,00 p/MB

Bellen in Nederland

Voor nog voordeliger internetten op je laptop/tablet in Nederland kun je ook een databundel kopen:

Een dag online met je laptop/tablet binnen Nederland (35 MB). Activeer je bundel op 

Aan het einde van de maand vervalt de Vodafone Blox.

Een week online met je laptop/tablet binnen Nederland (150 MB). Activeer je bundel op www.vodafone.nl/opwaarderen

Gesprek ontvangen op je voicemail is gratis. Eurotarief gesprekken korter dan een halve minuut worden afgerekend als een halve minuut en daarna per seconde. 

Voor nog voordeliger bellen naar het buitenland kun je ook een buitenlandbundel kopen: 

Alles-in-1 op Reis Dagbundel Voordelig een dag bellen, sms'en en online op je mobiel in het buitenland. Sms 'alles op reis' naar 4000.

Voor nog voordeliger bellen, sms'en en internetten op je mobiel in het buitenland kun je ook een de volgende Dagbundel kopen:

Tot 1GB internetten op je mobiel binnen Nederland. Sms '1GB aan' naar 4000.

Voordelig een dag bellen, sms'en en online op je mobiel in het buitenland. Sms 'alles op reis' naar 4000.

Tot 100 MB internetten op je mobiel binnen Nederland. Sms 'web aan' naar 4000.

BlackBerry email, internetten en chatten op je mobiele telefoon binnen Nederland.

Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid

Bellen - Internetten - SMS - MMS - Diensten

Tot 250 MB Internetten op je mobiel + 500 sms'jes binnen Nederland. Sms 'web sms aan' of 'ws aan' naar 

4000.

Bellen per seconde, betalen per seconde. Gesprekken korter dan 1 minuut worden afgerekend als hele minuut. Geen starttarief. Tarieven zijn incl. Btw.

3 maanden online met je laptop/tablet binnen Nederland (1000 MB). Activeer je bundel op www.vodafone.nl/opwaarderen

Tot 100 MB Internetten op je mobiel + 1000 sms'jes + 100 belminuten binnen Nederland per week. Sms 

'Week web sms bel aan' of 'Week wsb aan' naar 4000.

Tot 20 MB Internetten op je mobiel per dag. Alleen in combinatie met Web+Sms Blox, Web+Sms+Bel Blox, 

Week Web+Sms+Bel en Prepaid BlackBerry Blox. Sms 'EW dag aan' naar 4000.

Tot 50 MB Internetten op je mobiel per week. Alleen in combinatie met Web+Sms Blox, Web+Sms+Bel 

Blox, Week Web+Sms+Bel en Prepaid BlackBerry Blox. Sms 'EW week aan' naar 4000.

Voor nog voordeliger internetten op je laptop in het buitenland kun je ook een databundel kopen:

Overige gesprekken korter dan 1 minuut worden gefactureerd als een hele minuut, daarna per 30 seconden.

Wanneer je belt naar een mobiel nummer, kost dit € 0,26 per minuut extra. Voor satelliettelefonie gelden andere tarieven.

Voordelig een dag online op je laptop in de 43 Voordeellanden (35 MB). Sms 'Data op reis aan' naar 4000.

Tot 500 MB Internetten op je mobiel + 5000 sms'jes + 200 belminuten binnen Nederland. Sms 'web sms 

bel aan' of 'wsb aan' naar 4000.

Kijk voor een overzicht van de uitzonderingslanden op vodafone.nl/prepaid onder Vodafone World.

Een maand online met je laptop/tablet binnen Nederland (350 MB). Activeer je bundel op www.vodafone.nl/opwaarderen

Bellen per seconde, betalen per seconde. Gesprekken korter dan 1 minuut worden afgerekend als hele minuut. Geen starttarief. 

Voor nog voordeliger internetten op je mobiel in Nederland kun je ook een databundel kopen:

Alles-in-1 op Reis Dagbundel

Vodafone Student subscriptionMAFMAF per month Minutes incl SMS incl Internet Costs per minute Costs per SMS MAF Cost per minute Cost per SMSStudent 120 € 20,00 120 125 N/A € 0,13 € 0,04 € 23,50 € 0,15 € 0,06 Student 150 € 25,00 150 250 N/A € 0,12 € 0,03 € 30,00 € 0,15 € 0,03 Student 240 € 35,00 240 1000 N/A € 0,10 € 0,01 € 45,00 € 0,15 € 0,01  Vodafone Student+Web subscriptionMAFMAF per month Minutes incl SMS incl Internet Costs per minute Costs per SMS Prijs prijs per mins Kosten per smsStudent+Web 120 € 29,00 120 125 Incl. € 0,13 € 0,04 € 32,50 € 0,15 € 0,06 Student+Web 150 € 33,00 150 250 Incl. € 0,12 € 0,03 € 38,00 € 0,15 € 0,03 Student+Web 240 € 42,00 240 1000 Incl. € 0,10 € 0,01 € 52,00 € 0,15 € 0,01 BundelBundel MAF after 24 monthsStandard in subscriptionStandard in subscription MAF after 24 months



Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid Sms

Sms in Nederland

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Sms versturen binnen Nederland € 0,23 p/bericht € 0,09 p/bericht

Sms ontvangen in Nederland gratis gratis

Zorgeloos SMS Een sms-bundel met 1.000 sms’jes. Sms 'zorgeloos sms aan' naar 4000. € 10,00 p/30dg

SMS in buitenland

Sms in/naar het buitenland

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Sms versturen naar buitenland (NL nrs) € 0,23 p/bericht € 0,09 p/bericht

Sms versturen naar buitenland (buitenlandse nrs) € 0,30 p/bericht € 0,30 p/bericht

Sms versturen in het buitenland (EU Landen) € 0,10 p/bericht € 0,10 p/bericht

Sms in het buitenland  (overige Landen) € 0,56 p/bericht € 0,56 p/bericht

Sms ontvangen in buitenland (alle landen) gratis gratis

Tarievenoverzicht Prepaid Mms

Mms in Nederland

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Mms (met bijlage tot 300 Kb) versturen in Nederland € 0,50 p/bericht € 0,50 p/bericht

Mms ontvangen in Nederland gratis gratis

Mms in/naar het buitenland

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Mms versturen in het buitenland (alle landen) € 0,50 p/bericht € 0,50 p/bericht

Mms versturen naar het buitenland (alle landen) € 1,02 p/bericht € 1,02 p/bericht

Mms ontvangen in buitenland (alle landen) gratis gratis

Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid Bijzondere Tarieven

Voicemail

Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Voicemail aan-/uitzetten gratis gratis

Voicemail-bericht ontvangen (ook in het buitenland) gratis gratis

Voicemail-berichten beluisteren in Nederland € 0,35 p/min € 0,29 p/min

Voicemail-berichten beluisteren in buitenland € 0,35 p/min € 0,35 p/min
Beluisteren berichten vanaf vaste lijn

Terugbellen via Callback

Beeldbellen

Je betaalt: Beginnen Ontvangen

Beeldgesprek in Nederland € 0.50 Gratis

Beeldgesprek vanuit Nederland naar buitenland

Beeldgesprek vanuit buitenland naar Nederland of ander land

Speciale nummers

Bellen naar: Prepaid+ Standaardtarief Prepaid+ Voordeeltarief

Prepaid Opwaardeerlijn (06-54500555) gratis gratis

Klantenservice (Selfcare) vanuit Nederland (1200) gratis gratis

Klantenservice (medewerker) vanuit Nederland (1200) € 0,45 p/gesprek € 0,45 p/gesprek

Klantenservice vanuit buitenland (1200) € 0,45 p/gesprek € 0,45 p/gesprek

Alarmnummer 112 gratis gratis

Politie 0900-8844 € 0,35 p/min € 0,29 p/min

0800-nummers gratis gratis

Bellen naar 0900-, 0906-, 0909-nummers
€ 0,35 p/min + tarief 

servicenummer

€ 0,29 p/min + tarief 

servicenummer

Bellen naar 1801- en 1899-nummers       
€ 0,35 p/min + tarief 

servicenummer

€ 0,29 p/min + tarief 

servicenummer

Bellen naar 067-, 084- en 087-nummers

€ 0,35 p/min + tarief 

servicenummer van 

€0,01 - €0,80 p/min 

of €0,35 p/m +  

tarief 

servicenummer van 

€0,01 - €1,30 

p/gesprek

€ 0,29 p/min + tarief 

servicenummer van €0,01 - 

€0,80 p/min of €0,29 p/m +  tarief 

servicenummer van €0,01 - 

€1,30 p/gesprek

Bellen naar 14xyz, -085, -088-nummers € 0,35 p/min € 0,29 p/min

Bellen naar kindertelefoon 0800-0432           Gratis

Collect call

Mass calling

Gratis (alleen vanuit Nederland te bereiken)

Een mms kun je sturen naar mobiele nummers en e-mail adressen. Daarnaast worden ook kosten voor dataverkeer in rekening gebracht, afhankelijk van je prepaid tariefplan.

Gesprekskosten vanaf mobiel en voor het opzetten van een gesprek.

standaardtarief voor een ontvangen gesprek in het betreffende land.

Voor nog voordeliger sms'en in Nederland kun je ook een sms-bundel kopen: 

Niet mogelijk vanaf mobiel nummer.

Niet mogelijk bij Vodafone.

Tarief volgens je vaste lijn provider.

Het versturen van een sms naar een verkort nummer is mogelijk. Soms betaal je de reguliere kosten voor sms versturen, maar vaak wordt een hoger bedrag in rekening gebracht. Kijk hiervoor op 

smsgedragscode.nl. De kosten voor het ontvangen van de sms-diensten van content aanbieders zijn verschillend. Een bedrijf bepaalt in beperkte mate zelf hoeveel je betaalt per ontvangen bericht. Je 

vindt de specifieke kosten per dienst terug op smsgedragscode.nl. Je kunt te alle tijde kosteloos sms-diensten blokkeren via www.smsdienstenfilter.nl.

Gratis (alleen vanuit Nederland te bereiken)

standaardtarief voor een ontvangen gesprek in het betreffende land.

Telefoonnummer voor vermiste kinderen (116000)

Een mms kun je sturen naar mobiele nummers en e-mail adressen. Daarnaast worden ook kosten voor dataverkeer in rekening gebracht, afhankelijk van je prepaid tariefplan.

Gratis (alleen vanuit Nederland te bereiken)Europese telefonische hulpdienst voor kinderen (116111)

Europese telefonische hulpdienst voor volwassenen (116123)



Tarievenoverzicht Vodafone Prepaid Diensten

Prepaid BloX

Je betaalt:

Zorgeloos SMS Een sms-bundel met 1.000 sms’jes. € 10,00 p/30dg
Voordeel naar Vast Onbeperkt bellen naar alle vaste nummers binnen Nederland voor slechts € 0,05 p/min. € 7,50 p/30dg
60 halen = 3 betalen Betaal alleen de eerste 3 minuten en bel de rest van het uur gratis. gratis

Buiten bundel tarief reguliere tarief
Voordeel naar Buitenland Een uur bellen of 60 sms'jes versturen naar 51 landen. € 9,50 p/30dg

€ 2,00 p/dag

Data Dagbundel op Reis € 7,50 p/dag
Voordeel Buurlanden Voordelig bellen en sms-en vanaf een Duits of Belgisch netwerk. € 4,50 p/30dg

Vodafone Diensten

Blokkeren / deblokkeren (1) Je betaalt:

Blokkeren mobiel nummer na diefstal gratis

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal, melding binnen 24 uur , zon- en feestdagen niet meegeteld gratis

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal met overleg kopie proces-verbaal gratis

Deblokkeren mobiel nummer na diefstal zonder overleg kopie proces-verbaal € 20.84

Vrijwillige blokkade in- en uitgaand verkeer (spraak, data, SMS) € 20.84

Opvragen van speciale blokkeringscode (eerste keer gratis) € 20.84

Blokkeren koop- en tariefnummers door Vodafone € 20.84

Blokkeren alle gesprekken naar het buitenland € 20.84

Blokkeren in- en uitgaande gesprekken in het buitenland € 20.84

€ 20.84

Deblokkeren i.v.m. tijdelijk verblijf in het buitenland gratis

Blokkeren Vodafone live! content gratis

Deblokkeren Vodafone live! content gratis

€ 20.84

€ 20.84

Deblokkeren na vrijwillige blokkade gratis

Deblokkeren na onvrijwillige blokkade door Vodafone € 27.96

Toestel / simkaart

Vervanging simkaart prepaid € 11.69 

Opvragen pukcode gratis

Opvragen unlockcode (na 12 maanden) gratis

Opvragen unlockcode (binnen 12 maanden)

Rekening
gratis

Wijzigingen

Wijzigen mobiel nummer € 11.69 

Wijzigen prepaid tariefplan (2) gratis
Nummerbehoud: van andere aanbieder naar Vodafone Prepaid gratis

Opwaarderen

Spoedtegoed: Klanten die hiervoor in aanmerking komen ontvangen bij onvoldoende tegoed tot max.  € 3,- krediet en betalen € 0,35 servicekosten max. € 3,35

Overige

Nummervermelding in telefoongidsen en informatiediensten gratis

Heraansluitkosten op het netwerk € 52.50 

(1) Als je meerdere blokkades tegelijk aansluit, worden de kosten maar één keer in rekening gebracht.

(2) Je mag je tariefplan maximaal 1x per dag wijzigen.

Vodafone Content Diensten

Vodafone prepaid-

tegoed

Geldigheid Vodafone Beltegoed

Initiële beltegoed 3 maanden geldig

Tegoed na NAW registratie 6 maanden geldig

Tegoed na opwaarderen 12 maanden geldig

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2013 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. Vodafone Libertel BV, Postbus 1500, 6201 BM 

Maastricht.

Neem contact op met Klantenservice

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

Content diensten (bijvoorbeeld games, muziek, TV, etc.) worden per download, stream of abonnement in rekening gebracht, tegen de tarieven zoals aangegeven bij aanschaf van deze diensten via 

MyWeb, applicaties of mobiel internet. Bij elke aankoop wordt dit bedrag voorafgaand aan de bestelling aan je kenbaar gemaakt. 

Het gebruik van content diensten veroorzaakt dataverkeer. Het dataverkeer wordt apart in rekening gebracht. Wanneer er een mobiel internet bundel is aangesloten, zal dit dataverkeer ten laste van deze 

databundel worden gebracht. Voor dataverkeer in het buitenland gelden aparte hogere tarieven.

Voordelig een dag bellen (20 min bellen, en 20 min gebeld worden, sms'en (20 sms) en online op je mobiel 

(35mb) in het buitenland. Sms 'alles op reis' naar 4000.

Voordelig een dag online op je laptop in de 43 Voordeellanden (35 MB). Sms 'Data op reis aan' naar 4000.

Prijslijst Vodafone Prepaid, tarieven inclusief BTW, afgerond op 2 decimalen, geldig vanaf 16 december 2013

Nota afscherming mobiel nummer

Deblokkeren Vodafone Voicemail door Vodafone

Blokkeren Vodafone Voicemail door Vodafone

Alles-in-1 op Reis Dagbundel

60 halen = 3 betalen blijft actief tot stopzetting.

Aan het einde van de maand vervalt de Vodafone Blox.


