
Dienstvoorwaarden  
aanvullend op Algemene Voorwaarden van Vodafone 

Mobiele Data 
 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing naast de Algemene Voorwaarden Consumenten en Algemene 

Voorwaarden Zakelijke Markt en gelden voor de Data-Abonnementen en -Bundels van Vodafone. 

 

1. Vodafone biedt voor geselecteerde diensten dagbundels voor mobiele data aan. Dagbundels gaan in 

binnen 24 uur na activatie in en worden binnen 24 uur na de-activatie stopgezet. Na verloop van de 

tijdslimiet van dagbundels wordt automatisch een nieuwe dagbundel geactiveerd en gefactureerd indien 

een actieve datasessie plaatsvindt of de gebruiker een nieuwe datasessie start. Alle databundels eindigen 

altijd om 24:00 Nederlandse tijd (CET).  

2. Vanaf het moment van activeren van een bundel of abonnement voor gebruik in het buitenland, maakt 

Contractant met die handeling de keuze om - anders dan bij reguliere Abonnementen - niet 

gewaarschuwd en tijdelijk geblokkeerd te worden bij het overschrijden van het verbruik van 50,- euro per 

maand (excl. btw) aan data. Het is niet mogelijk om deze waarschuwing/blokkade op Data-

Abonnementen te activeren. Bij migratie naar een bundel voor gebruik in het buitenland kunnen 

bestaande promoties vervallen. 

3. Ingeval Contractant gebruik maakt van een Tablet SIM Only Abonnement waarbij alleen een SIM kaart is 

verstrekt, is het Abonnement per maand opzegbaar. Na de contractsduur van 1 maand kan het Tablet SIM 

Only Abonnement opgezegd worden. Er is een opzegtermijn van 5 dagen.  Neem hiervoor contact op met 

de Vodafone Klantenservice via 1200 of 0654500100. 

4. Premium Service maakt onderdeel uit van geselecteerde Data-Abonnementen en -Bundels; kijk op 

vodafone.nl om te zien bij welke diensten deze Premium Service wordt aangeboden. Het is niet mogelijk 

Premium Service los af te sluiten en/of op een andere dan de door Vodafone geselecteerde 

abonnementsvormen te activeren. Met Premium Service biedt Vodafone de gebruiker in geval van drukte 

op het netwerk een hogere snelheidservaring aan ten opzicht van gebruikers met een standaard service. 

Premium service werkt alleen op het 3G-HSDPA (downlink) netwerk in Nederland, dus niet op de 

volgende radio access technologieën: 2G-GPRS, 3G-UMTS of in het buitenland. 
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