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Vodafone Zakelijk - Tarieven April 2016 
 

Abonnementen 

 
Business 
Basic 100 

Business 
Basic 275 

Red Business 
Essential 

Red 
Business 

Red 
Business 

Super 

Maandbedrag van het abonnement inclusief smartphone  €27,68 €35,22 €49,31 €65,42 €79,51 

Maandbedrag van het Sim Only abonnement 1 jaar €20,13 €27,68 €41,77 €57,87 €69,44 

Maandbedrag van het Sim Only abonnement 2 jaar €17,61 €25,16 €39,25 €55,35 €64,41 

      

# minuten in de bundel (NL en EU) 100 275 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

# sms en mms in de bundel (NL en EU) Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

# data in de bundel (NL en EU) 200 MB 500 MB 2 GB 2 GB 5 GB 

Snelheid 4G 4G 4G 4G 4G 

      

Roaming (EU en Voordeellanden) # minuten & sms in de bundel n/a n/a n/a Onbeperkt Onbeperkt 

Roaming (EU, Voordeellanden en NL) data in de bundel n/a n/a n/a 1 GB 1 GB 

Minuten bellen van NL naar EU, USA en Canada  n/a n/a n/a n/a 150 

      

Optie nationaal spraak tegoed delen met collega’s Inclusief Inclusief n/a n/a n/a 

Optie nationaal data tegoed delen met collega’s  €3,50/m €3,50/m Inclusief Inclusief Inclusief 

Optie MultiSim (extra Sim) voor individueel gebruik n/a n/a n/a (*1) n/a (*1) 
 

1e Gratis 

 

 Business 
Basic 100 
VoiceOnly 

Business 
Basic 275 
VoiceOnly 

Business 
Basic 

Unlimited 

  

Maandbedrag van het abonnement inclusief smartphone (*a) €17,61 €25,16 €39,25   

Maandbedrag van het Sim Only abonnement 1 jaar €16,10 €23,65 €31,70   
Maandbedrag van het Sim Only abonnement 2 jaar €15,10 €22,64 €29,19 

 
  

# minuten in de bundel (NL en EU) 100 275 Onbeperkt   

# sms en mms in de bundel (NL en EU) Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt   

# data in de bundel (NL en EU) 0 MB 0 MB 500 MB   

Snelheid - - 4G   

Optie nationaal data tegoed delen met collega’s n/a n/a €3,50/m   

 
 (*1) MultiSim is te bestellen bij Red Business Essential en Red Business. MultiSim is echter niet te bestellen noch te combineren met nationaal datategoed 
delen met collega’s. Vraag uw zakelijk specialist voor meer informatie. 
Op EU (roaming) gebruik geldt een Fair Use Policy (FUP) volgens richtlijnen van de Europese Commissie. De richtlijnen staan beschreven op vodafone.nl/fup. 

 

Spraak 
 Nationale gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in 

rekening gebracht. Het bundeltegoed is 1 maand geldig. 

 Als het nationale bundeltegoed op is wordt het standaard nationaal buitenbundeltarief van €0,20 per minuut in rekening 
gebracht. Voor (buitenbundel) gebruik in of naar het buitenland gelden andere standaardtarieven. Zie onze website voor 
meer informatie 

 Bij ongeveer 75% gebruik van het minutentegoed wordt een melding per SMS gestuurd. Bij het delen van het tegoed met 
collega’s worden geen bundelnotificaties verstuurd (vraag naar de eventuele andere uitzonderingen). 

 Het bundeltegoed is voor gebruik in Nederland tenzij anders vermeld. Bellen vanuit Nederland naar het buitenland valt 
niet binnen de nationale minutenbundel. Onbeperkt bellen heeft betrekking op regulier telefoonverkeer. Het extra 
bedrag voor bellen naar o.a. premium of servicenummers of anders dan reguliere nummers wordt apart in rekening 
gebracht (hier zijn hogere tarieven van toepassing). Indien het abonnement tevens Onbeperkt bellen in Voordeellanden 
biedt dan geldt dit ook enkel voor regulier mobiel verkeer vanuit Voordeellanden naar Voordeellanden (exclusief 
afkomstig uit NL, dit valt onder bellen vanuit Nederland naar het buitenland/IDD).  

 Nationale spraaktegoeden delen met collega’s is beschikbaar op de Business Basic abonnementen. Het delen dient te 
worden aangevraagd alvorens het actief wordt. Zie de website voor verdere details of raadpleeg uw zakelijk specialist. 

 

Op onbeperkt bellen in Nederland en in Voordeellanden is een ‘Fair Use Policy’ (FUP) van toepassing. Gebruik voor onder andere commerciële doeleinden 
(anders dan voor regulier zakelijk gebruik), zoals het aanbieden van de belmogelijkheden aan derde(n) en/of simboxen, is niet toegestaan. In geval van (of 
een vermoeden van) onredelijk gebruik of misbruik, kan Vodafone voorwaarden stellen aan het gebruik en/of de dienst tijdelijk of geheel 
opschorten/beëindigen en/of extra kosten in rekening brengen. Zie de aanvullende dienstvoorwaarden voor meer informatie. 

 

http://www.vodafone.nl/fup
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SMS en MMS 
 Bij de in dit document genoemde abonnementen kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van SMS en MMS binnen 

Nederland en waar aangegeven (bij Red Business en Red Business Super) binnen Voordeellanden. Onbeperkt sms en 
mms-en heeft betrekking op regulier sms/mms verkeer. Het sms/mms-en naar o.a. premium/service of betaalde 
sms/mms diensten wordt apart in rekening gebracht. Voor mms verkeer kan datagebruik in rekening worden gebracht 
afhankelijk van de omvang van het bericht (KB). 

 Het versturen van een SMS of MMS naar een verkort nummer wordt apart in rekening gebracht. Voor het versturen van 
een bericht naar een verkort nummer en voor het ontvangen van SMS berichten van SMS-diensten aanbieders gelden 
andere tarieven welke door de SMS dienstenaanbieder worden bepaald. Kijk voor deze tarieven op 
www.smsgedragscode.nl. Premium SMS diensten kunnen kosteloos geblokkeerd worden via www.smsdienstenfilter.nl.  

 Zie onze website voor standaard tarieven voor SMS/MMS-en in en naar het buitenland 
 

Op onbeperkt sms- en mms-en is een ‘Fair Usage Policy’ (FUP) van toepassing. Gebruik voor onder andere commerciële doeleinden (anders dan voor regulier 
zakelijk gebruik) zoals het versturen van spam of bulk-sms/mms (het excessief versturen van SMS/MMS vanuit één nummer naar één en/of het aanbieden 
van de of meerdere ontvangende nummer(s)) SMS/MMS-mogelijkheid aan derde(n) / simboxen is niet toegestaan. In geval van (een vermoeden van) 
onredelijk gebruik of misbruik kan Vodafone voorwaarden stellen aan het gebruik en/of de dienst tijdelijk of geheel opschorten/beëindigen en/of extra 
kosten in rekening brengen. Zie Aanvullende Dienstvoorwaarden voor meer informatie. 

 
Data 
 Nationaal dataverbruik wordt naar boven afgerond per 10KB. Het bundeltegoed is 1 maand geldig. 

 Het bundeltegoed kan worden gebruikt in Nederland en indien vermeld is er een aparte bundel voor gebruik in het 
buitenland.  

 Als het nationale databundeltegoed van Business Basic 100 (met databundel), Business Basic 275 (met databundel) en 
Business Basic Unlimited (met databundel) verbruikt is wordt het standaard nationaal buitenbundeltarief in rekening 
gebracht (€0,08 per MB). Het buitenbundeltarief voor nationaal datagebruik voor Red Business Essential en Red Business 
is €0,02/MB en voor Red Business Super €0,01/MB. Voor Business Basic Voice Only (enkel spraak-) abonnementen 
zonder databundel geldt een buitenbundeltarief van €0,20/MB.  

 Voor (buitenbundel) gebruik in het buitenland gelden andere standaardtarieven. Zie onze website voor meer informatie.  

 Bij 80% en 100% verbruik van het nationale datategoed wordt een melding per SMS gestuurd. In geval van extra 
databundels kunnen aparte melding worden gestuurd. Bij het delen van het tegoed met collega’s worden geen 
bundelnotificaties verstuurd (vraag uw zakelijk specialist naar eventuele andere uitzonderingen). 

 Business Basic 100 (met databundel), Business Basic 275 (met databundel), Business Basic Unlimited, Red Business 
Essential, Red Business en Red Business Super hebben toegang tot het 4G-netwerk. De praktische snelheid is afhankelijk 
van het toestel, de netwerkdekking en netwerkbelasting. Kijk op de website voor meer informatie over de snelheid en 
dekking van ons 4G netwerk https://www.vodafone.nl/4g/4g-zakelijk.shtml. 

 Nationale datategoeden delen met collega’s is beschikbaar op verschillende abonnementen; zie bovenstaande tabel. 
Deze mogelijkheid dient wel aangevraagd te worden alvorens het actief wordt. Klanten met een abonnement waarop 
MultiSim is aangesloten (of kan worden aangesloten) kunnen niet worden opgenomen in een datagroepsbundel; 
datategoed delen met collega’s is dus niet mogelijk. Zie website voor verdere details of raadpleeg uw zakelijke specialist. 

 

Overige 
Bij het aansluiten van een nieuw abonnement worden €25 aansluitkosten in rekening gebracht. Bij het verlengen van uw 
abonnement worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht. Een online rekening is standaard beschikbaar. Vodafone 
kan zijn tarieven jaarlijks aanpassen op basis van de CBS-consumentenprijsindex. Zie onze Algemene Voorwaarden voor meer 
informatie.  

http://www.smsgedragscode.nl/
http://www.smsdienstenfilter.nl/
https://www.vodafone.nl/4g/4g-zakelijk.shtml
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Extra opties (selectie) – deze worden (tenzij anders aangegeven) aangesloten voor de resterende looptijd van het contract en kunnen 

niet tussentijds stopgezet worden 
 

 Tarief 
Alles-in-1 op Reis XL dagbundel  
Een gecombineerde bundel voor internationaal bellen, sms’en én internetten (niet beschikbaar op Red 
Business en Red Business Super). Hiermee wordt een totaaloplossing geboden voor de internationale 
smartphone gebruiker. Met deze dienst kunnen zakelijke klanten in het buitenland per dag 125 minuten 
bellen, 125 minuten gebeld worden, 125 sms’jes versturen en voor 125 MB mobiel internetten. Deze 
bundel is beschikbaar voor de Voordeellanden buiten de EU: Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Deze 
optie kan stopgezet worden. 

€3,36 /dag 

  

Internet op Reis Wereld dagbundel  

Deze dienst biedt 30 MB aan datategoed buiten de Voordeellanden. Zodra uw daglimiet van 30MB 
bereikt is betaalt u een aantrekkelijk tarief van €0,83 per MB. U betaalt alleen voor de dagen dat u 
daadwerkelijk data gebruikt. Zie onze website voor welke landen deze bundel geldt. Bij abonnementen 
afgesloten vanaf 5 oktober 2015 staat deze optie standaard aan. Deze optie kan worden stopgezet door 
de klant. 

€4,13 /dag 

 
50 min extra bellen naar het buitenland (Red Business Super) 

 

Voor klanten die hun standaard 150 minuten bellen naar het buitenland in het Red Business Super 
abonnement willen uitbreiden tot 200 minuten. Voor deze bundel gelden dezelfde voorwaarden als de 
standaard 150 minuten bellen naar het buitenland. 

€5,00 /maand 

  

Smartphone 300 MB bundel (Business Basic 100)  
Voor klanten die hun Business Basic 100 met standaard 200MB willen uitbreiden tot 500MB. Deze 
bundel kan niet gecombineerd/gestapeld worden met andere bundels.  

€2,07 /maand 

  

1GB extra data  

Voor klanten die hun maandelijks nationale datategoed op de Red Business Essential, Red Business & 
Red Business Super willen uitbreiden is 1GB extra datategoed beschikbaar. Als het nationale 
bundeltegoed van het prijsplan en de extra bundel verbruikt zijn wordt het standaard 
buitenbundeltarief in rekening gebracht. Deze optie kan worden stopgezet door de klant. 

€4.00 /maand 

  

5GB extra data   

Voor klanten die hun maandelijks datategoed op de Red Business Essential, Red Business & Red 
Business Super willen uitbreiden is 5GB extra datategoed beschikbaar. Als het nationale bundeltegoed 
van het prijsplan en de extra bundel verbruikt zijn wordt het standaard buitenbundeltarief in rekening 
gebracht.  

€16.53 /maand 

  

Beperkt Internet na gebruik standaard bundeltegoed  

In geval de klant na het reguliere bundeltegoed geen gebruik wil maken van de standaard 
buitenbundeltarieven, of niet een extra databundel wil aanschaffen, bieden we de optie beperkt 
internettoegang door middel van een sterk verlaagde snelheid (64-down /32-up kbit/s). Deze optie 
heeft alleen betrekking op nationaal datagebruik en kan worden stopgezet door de klant. 

Gratis 
 

 
 

  

Vervangend Toestel Service (VTS)  

Dankzij onze Vervangend Toestel Service kunt u altijd gebruik maken van een vervangend toestel als uw 
eigen mobiele telefoon defect is; zo blijft u optimaal bereikbaar. U ontvangt een leenbox met daarin 
een mobiele telefoon met bijbehorende accessoires. Reparatiekosten komen voor uw eigen rekening. 
VTS is niet beschikbaar op Sim Only abonnementen. VTS wordt gratis aangeboden op Red Business 
Essential, Red Business, Red Business Super (uitgezonderd Sim Only). 

€2,10 /maand 

 
 

Office 365   

Een compleet online zakelijk Office 365 pakket met cloud opslag en clouddiensten, zoals Exchange 
Online, Sharepoint, Skype for Business, en Office Web Apps. U deelt uw agenda met collega’s en heeft 
uw documenten overal binnen handbereik. U zet eenvoudig een videovergadering op of chat veilig 
met collega’s. 
 
 
 
 
 
 

Office 365 Pro (P1) 
€4,10 per licentie 
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Garant   

Vodafone Garant is een toestelverzekering voor smartphones en 
tablets. In geval van (vocht)schade, defecten en diefstal met 
braakschade bent u verzekerd van reparatie of een nieuwe telefoon. 
Met Vodafone Garant Top bent u naast schade ook verzekerd tegen 
verlies en diefstal. Met Garant Basis en Garant Top bent u ook 
verzekerd tegen ongeoorloofd bellen op uw kosten en heeft u recht 
op een nieuwe simkaart. 

 

Garant Basis (incl. belasting) 

 waarde < €400 
     €5,50 /maand 

 waarde €400 -€600 
€8,00 /maand 

 waarde  >€600 
€10,50 /maand 

 

Garant Top (incl. belasting) 

 waarde < €400 
€10,00 /maand 

 waarde €400 -€600 
€12,50 /maand 

 waarde >€600 
€15,00 /maand 

BlackBerry Enterprise  

BlackBerry Enterprise (BlackBerry Enterprise Service, BES) is het Vodafone abonnement met een hoog 
beveiligde bedrijfsoplossing op basis van de BlackBerry Enterprise Server ('BES-server').  
 

€15,00 /maand 
 
 

Vodafone Secure Device Management (VSDM) Basic   

VSDM Basic garandeert op een eenvoudige manier dat uw medewerkers toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig hebben, zonder compromissen op het gebied van beveiliging. Als beheerder is 
het mogelijk mobiele apparaten van werknemers te configureren, beheren en beveiligen op afstand. 
VSDM Basic is gratis bij een Red Business & Red Business Super abonnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€1.75 /maand 
per SIM 
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Nationale Tarieven overig gebruik (selectie) 

 Tarief 
 

Beeldbellen 
Beeldbellen wordt naar boven afgerond naar hele minuten. Beeldbellen wordt apart in rekening 
gebracht. 

€0,42 /min 

  

Voicemail  
Berichten beluisteren, terugbellen via callback, en instellingen via 1233. Deze gesprekken worden 
verrekend met het tegoed zolang toereikend. Voor Red Business Essential, Red Business & Red 
Business Super is dit inbegrepen. 

Binnenbundeltarief en 
als de bundel op is 
€0,20/min 

  

Voicemail  

Aan- en uitzetten en het ontvangen van notificaties. Gratis 
  

Doorschakelen  

Directe of indirecte doorschakeling naar een vast of mobiel nummer in Nederland. 
Doorschakelen bij Red Business Essential, Red Business & Red Business Super is inbegrepen. 

Binnenbundeltarief en 
als de bundel op is 
€0,20/min 

  

De overige gebruikstarieven worden apart in rekening gebracht en vallen buiten het tegoed, tenzij specifiek anders vermeld. 

 

 

 

Bijzondere tarieven (bellen binnen Nederland, hieronder zijn enkele voorbeelden benoemd) 
 Tarief: 
Bellen naar Klantenservice 1200 
Met self-service menu (IVR) Gratis 
  

Bellen naar alarmnummer 112  

 Gratis 
  

Bellen naar 0800-nummers  

 Gratis 
  

Bellen naar kindertelefoon 0800-0432  

 Gratis 

  

Bellen naar 116000  

Telefoonnummer voor vermiste kinderen binnen NL. Verrekend tegen bundel zolang 
toereikend. 

Binnenbundeltarief en als 
de bundel op is 0,20/min 

  

Bellen naar 116111  

Europese telefonische hulp dienst voor kinderen. Verrekend tegen bundel zolang toereikend. Binnenbundeltarief en als 
de bundel op is 0,20/min 

  

Bellen naar 116123  

Europese telefonische hulp dienst voor volwassenen. Verrekend tegen bundel zolang 
toereikend. 

Binnenbundeltarief en als 
de bundel op is 0,20/min 

  

Bellen naar 00800  

 Buitenbundel tarief 
0,20/min 

  

Bellen naar 088 bedrijfsnummers  

Gesprekken worden verrekend met het tegoed zolang toereikend. Binnenbundeltarief en als 
de bundel op is 0,20/min 

Bellen naar 085- VoIP nummers  

Gesprekken worden verrekend met het tegoed zolang toereikend. 084- en 087- VoIP nummers 
worden als regulier 084- en 087- nummer in rekening gebracht. 

Binnenbundeltarief en 
als de bundel op is 
0,20/min 
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Bellen naar 0900-, 0906-, 0909- nummers  

 Binnenbundeltarief + 
tarief service nummer, 
als de bundel op is 
€0,20/min + tarief 
service nummer 

  

Bellen naar politie 0900-8844  

 Binnenbundeltarief + 
tarief service nummer, 
als de bundel op is 
€0,20/min + tarief 
service nummer 

  

Bellen naar 1401-, 1499- nummers  

 Binnenbundeltarief en 
als de bundel op is 
0,20/min 

  

Bellen naar 067-, 084-, 087-, 1801- en 1899 nummers  

 Binnenbundeltarief + 
tarief service nummer, 
als de bundel op is 
€0,20/min + tarief 
service nummer 

 

 

Bijzondere tarieven worden meestal apart in rekening gebracht, ze vallen buiten het tegoed, tenzij specifiek anders vermeld.  
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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 (spraak, data, SMS) 
Deblokkeringskosten na administratieve blokkade 
Opvragen van speciale blokkeringscode (eerste keer) 
Blokkeren koop- en tariefnummers door Vodafone 
Blokkeren alle gesprekken naar het buitenland 
Blokkeren in- en uitgaande gesprekken in het buitenland 
Blokkeren i.v.m. tijdelijk verblijf in het buitenland 
Blokkeren Vodafone live! Content 
Blokkeren Vodafone voicemail door Vodafone 
Deblokkeren Vodafone voicemail door Vodafone 
Deblokkeren na vrijwillige blokkade 
Deblokkeren Vodafone live! Content 

Gratis 
Gratis 
Gratis 
€17,23 
€17,23 
€23,11 
€17,23 
€17,23 
€17,23 
€17,23 
€17,23 
Gratis 
€17,23 
€17,23 
Gratis 
Gratis 

  

Toestel / Simkaart  
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  

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  

Wijzigen mobiel nummer 
Overzetten abonnement op nieuwe gebruiker /abonnee (tarief per aanvraag/klantnummer) 
Nummerbehoud: overige importeringen 
Kosten wijzigen incassodatum 
Kosten ‘mooi/gemakkelijk’ nummer (eenmalig) 

€9,66 
€12,18 
Gratis 
Gratis 
€95,38 

  

Overige  

Nummervermelding in telefoongidsen en informatiediensten 
Heraansluitkosten 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 

Gratis 
€44,12 
Gratis 
€7,65 
€2,25 
€3,78 
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Standaard Tarieven Buitenland 

  

Tarieven Bellen en SMS-en naar het buitenland  

 
Bellen (tarieven per minuut) 

 
vanuit Nederland 

  

Buurlanden De gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor 
gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening 
gebracht (60/1)  

€0,55/min 

West Europa De gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor 
gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening 
gebracht (60/1)  

€0,65/min 

Rest van Europa De gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor 
gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening 
gebracht (60/1)  

€0,90/min 

Verenigde Staten en 
Canada 

De gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor 
gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening 
gebracht (60/1)  

€0,55/min 

Rest van de Wereld De gesprekskosten worden per seconde afgerekend, voor 
gesprekken korter dan een minuut wordt een minuut in rekening 
gebracht (60/1)  

€1,35/min 

Satelliet telefoon  afhankelijk van bestemming 
   

SMS   

Naar alle landen  €0,25 per SMS 
   

MMS   

MMS vanuit NL naar alle landen €0,20 per MMS 
   

Beeldbellen   

 De gesprekskosten worden naar boven afgerond op hele minuten. 
(60/60)  

Tweemaal het 
standaardtarief voor bellen 
naar het buitenland 

   
Tarieven voor diensten naar het buitenland worden apart in rekening gebracht en vallen buiten het tegoed tenzij anders vermeld in het abonnement. Belt u 

vanuit Nederland naar een Nederlands mobiel nummer in het buitenland? Dan betaalt u gewoon het normale Nederlandse tarief. Voor tarieven voor 

bellen/sms/mms naar het buitenland en voor roamingtarieven verwijzen u ook graag door naar onze website.  
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Tarieven gebruik in het buitenland (roaming)  
 

Bellen  
(tarieven per minuut) in of vanuit het buitenland 

Naar EU 
landen 

Naar Rest van 
Europa  

Naar overige  
landen 

Gebeld 
worden 

      

EU landen De gesprekskosten worden per seconde 
afgerekend, voor gesprekken korter dan 
een minuut wordt een minuut in 
rekening gebracht (60/1)  

Nationaal 
tarief 

€1,10 €1,40 
 

Gratis 

Rest van Europa De gesprekskosten worden per 30 
seconden afgerekend, voor gesprekken 
korter dan een minuut wordt een minuut 
in rekening gebracht (60/30) 

€1,10 €1,10 €1,40 
 

€0,55 

Verenigde Staten 
en Canada 

De gesprekskosten worden per 30 
seconden afgerekend, voor gesprekken 
korter dan een minuut wordt een minuut 
in rekening gebracht (60/30) 

€1,20 €1,20 €1,40 
 

€1,20 

Rest van Wereld De gesprekskosten worden per 30 
seconden afgerekend, voor gesprekken 
korter dan een minuut wordt een minuut 
in rekening gebracht (60/30) 

€1,80 €1,80 €1,80 €1,80 

Uitzonderings-
landen 

De gesprekskosten worden per 30 
seconden afgerekend, voor gesprekken 
korter dan een minuut wordt een minuut 
in rekening gebracht (60/30) 

€3,50 €3,50 €3,50 €1,80 

 

SMS (in of vanuit het buitenland) Versturen Ontvangen 

EU landen Nationaal tarief €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 het buitenland) Dataverbruik 

EU landen Afgerond per 1 KB €0,05 per MB 

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 buitenland Ontvangen 

Voicemail Standaard EU-tarief Gratis 

Klantenservice Gratis 

SMS naar 4000 Gratis Gratis 

MMS naar NL nummer €0,05 per MMS Gratis 

Beeldbellen 2x Standaard zone-tarief Standaard ontvangtarief 
 

Tarieven voor diensten vanuit, in of naar het buitenland worden apart in rekening gebracht en vallen buiten het tegoed tenzij anders aangegeven in het 

abonnement.  

Er geldt een standaard roaming-datalimiet van € 50 per maand voor gebruik buiten de bundel en is van toepassing op datagebruik met je telefoon, laptop of 

tablet in het buitenland. Wanneer de datalimiet bereikt is wordt er een sms verstuurd en wordt de internet verbinding geblokkeerd. Vodafone biedt de 

mogelijkheid de datalimiet aan te passen naar een ander bedrag of de limiet te verwijderen.  
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150 minuten bellen naar het buitenland (voor Red Business Super) 

Betreft bellen vanuit Nederland naar de volgende landen: Albanië, Andorra, Aruba, Belarus, België, Bosnië/Herzegovina, 
Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Faroe Islands, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, 
Groenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, 
Marokko, Monaco, Nederlandse Antillen, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, 
Servië Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland. (Bellen vanuit onder andere Bonaire en Curaçao valt buiten de 150 minuten bundel.) 
 

Vodafone Voordeellanden (Roaming) 

Betreft de volgende landen: Albanië, Andorra, Australië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk*, Griekenland, Guernsey, Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië**, Japan, Jersey, Kroatië, Letland, 
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta**, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen**, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaan Stad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Zwitserland. 
 
*   Inclusief Frans Guyana 
** Het Noorse netwerk Maritime Communications, het Italiaanse netwerk TIM Maritime Services en het Vodafone Malta 
     Maritime SE netwerk vallen niet onder de Voordeelregeling. Dit netwerk maakt communicatie op schepen mogelijk.  

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijslijst Vodafone tarieven april 2016, exclusief btw, afgerond op 2 decimalen, geldig voor in dit document benoemde Business Basic- & 
Red Business- abonnementen. Geldig vanaf 1 juni 2017 

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 (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.  


