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Algemene Dienstvoorwaarden
- Vodafone BloX Prepaid zijn alle “Vodafone BloX” die genoemd worden in de actuele 

Vodafone BloX folder, op internet en in het Vodafone verkooppunt. Op Vodafone 
BloX is het actuele Vodafone BloX Tarievenoverzicht van toepassing. De Algemene 
Dienstvoorwaarden zijn van toepassing op alle Vodafone BloX, behalve voor zover 
in de Specifieke Dienstvoorwaarden voor de betreffende Vodafone BloX van de 
Algemene Dienstvoorwaarden wordt afgeweken. 

- Vodafone heeft het recht Vodafone BloX (of onderdelen daarvan) niet langer, dan 
wel tegen gewijzigde voorwaarden of tarieven aan te bieden. Contractant die op dat 
moment géén gebruik maakt van een dergelijke Vodafone BloX, verliest het recht 
om alsnog op de (oorspronkelijke) Vodafone BloX aangesloten te worden. 

- Vodafone BloX kunnen direct worden aangesloten op Vodafone Prepaid (alle 
tariefplannen). 

- Vodafone Prepaid gebruiker  kan zich op elk moment voor Vodafone BloX 
aanmelden. Vodafone zal aansluitend Vodafone BloX aansluiten. 

- Vodafone Prepaid gebruiker  kan maximaal vijf Vodafone BloX naast elkaar 
gebruiken. 

- Alle combinaties van BloX zijn mogelijk.  
- Vodafone Prepaid gebruikers kunnen een BloX activeren via SMS, My Vodafone 

(app & desktop) en IVR (1200) 
- Na activatie worden de kosten van de BloX van het prepaid-tegoed afgeschreven. 

De klant krijgt een sms ter bevestiging.   
- De BloX treedt direct na activatie en afschrijving kosten in werking. 
- Indien het Prepaid tegoed ten tijde van de aanmelding voor een Vodafone BloX 

onvoldoende is, zal er geen aansluiting van de Vodafone BloX plaatsvinden. 
- Voor de Bel Blox geldt: Na de eerste minuut bellen, betaal je per seconde en je hebt 

geen starttarief (Billing tact is 60/1 voor alle bel  services.) 
- Voor de SMS BloX geldt een afronding per sms 
- Voor alle data diensten / BloX geldt een afronding per 10KB 
- Alle BloX hebben een geldigheid van 30 dagen. 
- Alle BloX vervallen automatisch als het tegoed verbruikt is of de 

geldigheidsperiode is afgelopen. 
- Overgebleven MB/minuten/sms van de BloX kunnen niet worden meegenomen 

naar de volgende maand na verlopen geldigheid. 
- Nadat de BloX is afgelopen of verbruikt, geldt het standaardtarief van je huidige 

prijsplan. 
- Een BloX kan meteen weer opnieuw aangesloten worden nadat deze afgelopen of 

verbruikt is. 
- Vodafone Prepaid gebruiker krijgt een sms als de BloX voor 80% en voor 100% 

verbruikt is.  
- In My Vodafone app of online (eind juni) kan de Prepaid gebruiker precies zien 

hoeveel van de BloX verbruikt is. 
- Voor gebruik van de minuten in de Bel BloX zijn de volgende nummers uitgesloten: 

informatienummers (0900, 0906, etc.), zakelijke nummers (088), 0800-nummers, 
persoonlijke assistant diensten (066, 067, etc.) en gesprekken naar en vanuit het 
buitenland. Deze gesprekken vallen buiten deze BloX en worden apart in rekening 
gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven. Voor de toepasselijke tarieven, zie 
www.vodafone.nl. 

Faeröer eilanden, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland,Groenland, Hongarije, 
Italië, Ierland, Kroatië , Letland,Liechtenstein, Litouwen Luxemburg, Macedonië, 
Malta,Marokko, Monaco, Montenegro, Nederlandse Antillen,Noorwegen, Oekraïne, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Suriname, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Wit 
Rusland, IJsland , Zweden, Zwitserland. 

- In geval van (een vermoeden van) misbruik van de Vodafone BloX, kan Vodafone 
deze (per direct) beëindigen, extra kosten in rekening brengen, dan wel 
voorwaarden stellen aan het gebruik. 

- Wordt een BloX gecombineerd met de gratis MB’s/minuten/sms’jes van Prepaid+ 
(tariefplan na 6 mei 2014) dan zullen de MB/minuten/sms in de BloX als eerste 
worden verbruikt. De gratis MB’s/minuten/sms’jes van Prepaid+ (voor 6 mei 2014) 
of Meerwaarderen worden echter vóór de MB van Internet BloX verbruikt en na de  
minuten van de Bel BloX.   

- Wordt een BloX gecombineerd met de geïntegreerde BloX (BSW, SW etc) dan zullen 
de MB’s/minuten/sms’jes van deze BloX als laatste worden verbruikt. 

- Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen inzake de Dienstvoorwaarden 
Vodafone BloX Prepaid, worden hierna per Vodafone BloX nader gespecificeerd, 
waarbij de specifieke bepalingen voor de Dienstvoorwaarden Vodafone BloX 
Prepaid gaan. 

 
Alles-in-1 op Reis Dagbundel 
- Vodafone Prepaid gebruikers met de tarieven New Deal en PeakOffPeak kunnen 

nadat ze hun Prepaid tarief omgezet hebben in Prepaid+ ook gebruik maken van 
Alles-in-1 op Reisdagbundel.  

- De Alles-in-1 op Reis Dagbundel maakt het mogelijk om, gedurende 1 dag 20 
minuten te bellen, 20 minuten gebeld te worden, 20 SMS te versturen en 35 MB 
data te gebruiken. Hiervoor betaal je een vast bedrag van €2. Dit bedrag betaal je 
alleen als je in één van de Vodafone Voordeellanden je mobiele telefoon gebruikt. 
Dus ga je bellen, een sms versturen of data gebruiken, wordt deze €2 in rekening 
gebracht. Als je geen gebruik maakt van je mobiele  telefoon, worden geen kosten 
in rekening gebracht.  

- De Alles-in-1 op Reis Dagbundel kan alleen gebruikt worden op een buitenlands 
netwerk in een van de 43 Vodafone Voordeellanden. Kijk voor een actueel 
overzicht van de Vodafone Voordeellanden op vodafone.nl 

- De Alles-in-1 op Reis Dagbundel is gelimiteerd in tijd en in verbruik, te weten 1 
kalenderdag van 00:00 tot 23:59 CET (Nederlandse tijd).  

- De Alles-in-1 op Reis Dagbundel kan weer opnieuw aangesloten worden na 
verlopen van kalenderdag 23:59 CET (Nederlandse tijd). 

- Vodafone behoudt zich het recht voor om de snelheid van de dataverbinding te 
verlagen bij het bereiken van de daglimiet. 

- Bij het activeren van de Alles-in-1 op Reis Dagbundel vervalt automatisch het 
passport tarief dat eventueel van toepassing is op jouw abonnement. 

- Voor gebruik van de  minuten in een Voordeel naar buitenland BloX en Alles-in-1 
op Reisdagbundel zijn gesprekken naar bijzondere nummers, zoals (internationale) 
koop-, service-,satelliet- en informatienummers, uitgesloten. Deze gesprekken 
vallen buiten deze BloX en worden apart verrekend tegen de daarvoor geldende 
tarieven.  

- Voordeel naar Buitenland BloX geldt voor gesprekken vanuit Nederland naar vaste 
en mobiele nummers in de volgende landen: Albanië, Andorra, Aruba, België, 
Bosnië-Herzegovina,Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 
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