
en ogen aan. Zo veranderen tarie-

ven nogal eens, zijn er vaak forse 

kortingen en lopen tarieven buiten 

de bundel ook aardig uiteen. Wat 

er gebeurt als je datategoed op 

is, verschilt ook per provider: bij 

KPN en T-Mobile gaat de snel-

heid omlaag zodat je gewoon kunt 

blijven internetten zonder extra 

kosten. Bij Vodafone moet je extra 

betalen: 2 euro per 200 MB. Met de 

optie BloX Extra Data (maandelijks 

opzegbaar) kun je je databundel 

vergroten, bijvoorbeeld 1 GB extra 

voor 5 euro. Verder kun je altijd 

kosten besparen door een twee-

jarig abonnement te kiezen. Zo 

wordt de aanschaf hoe dan ook 

nog een flinke puzzel.

Kleinere providers
Naast de vier providers met een 

eigen netwerk, bestaan er diverse 

kleinere providers die – met een 

MEERDERE SIMKAARTEN

Om op meerdere apparaten mobiel te internetten, kun je bij diverse 

providers een extra simkaart aanschaffen. Er zijn over het algemeen 

twee mogelijkheden: duo-sim en multi-sim. Bij een duo-sim krijg je 

feitelijk twee identieke simkaarten met hetzelfde simkaartnummer. 

Je kunt de twee simkaarten niet tegelijkertijd gebruiken. Multi-sim 

werkt anders: de twee simkaarten hebben een verschillend sim-

kaartnummer. Eén simkaart is bedoeld voor je telefoon en je kunt er 

mee bellen en internetten. De andere is data-only en gebruik je voor 

mobiel internet in bijvoorbeeld een tablet of laptop. Vodafone biedt 

momenteel als enige een multi-sim aan. Die is gratis bij de abon-

nementen Red Super en Black, bij andere abonnementen betaal je 

5 euro per maand extra (met 1 GB extra data). T-Mobile biedt sinds 

ongeveer een jaar een MB-verdeler die ongeveer hetzelfde werkt: je 

krijgt voor eenmalig 14,99 euro extra simkaarten voor bijvoorbeeld 

een tablet of laptop.

KLEINERE PROVIDERS, 1-JARIG SIM-ONLY MET 4G (TARIEVEN JANUARI 2017)

PROVIDER PAKKET DATA BELLEN NETWERK MAANDBEDRAG

Simyo Zelf samengesteld 2 GB 300 min. KPN € 21,-

Telfort Zelf samengesteld 2 GB 300 min. KPN € 19,-

Ben Zelf samengesteld 2,5 GB 300 min. T-Mobile € 17,-

Youfone Zelf samengesteld 2 GB 250 min/sms KPN € 18,-

Robin Mobile Super Snel 4G Onbeperkt (max. 15 Mbit/s). Onbeperkt KPN € 39,95

GEBRUIK BINNEN DE EU

De kosten voor roaming zijn 

de afgelopen jaren fors te-

ruggebracht. Op dit moment 

mogen providers nog maar 5 

cent per minuut en 5 cent per 

MB voor gebruik binnen de 

EU afrekenen. Vanaf 15 juni 

2017 verdwijnen deze kosten 

na jaren gesteggel helemaal 

en mogen providers geen 

extra kosten meer in rekening 

brengen. Voorwaarde is 

wel dat je tijdelijk en niet 

permanent in het buiten-

land verblijft. Bij de meeste 

providers kun je een abon-

nement al zonder meerprijs 

gebruiken binnen de EU. KPN 

gaat daarin het verst: bij de 

Zorgeloos-abonnementen is 

de hele bel- en databundel 

geldig binnen de EU, met een 

maximum van zestig dagen. 

Bij T-Mobile is (beperkt) 

datagebruik inbegrepen bij 

een databundel en mag je de 

twee belbundels (120 min. en 

onbeperkt) ook tot 120 minu-

ten binnen de EU gebruiken. 

Vodafone biedt bellen en in-

ternet in de EU hoofdzakelijk 

als betaalde optie aan, met 

BloX. Vanwege de nieuwe 

wet zullen alle providers op 

termijn aanpassingen (moe-

ten) maken.

eigen aanbod – gebruikmaken 

van de netwerken van de grote 

providers. Het loont de moeite 

om te kijken of je bij die providers 

goedkoper uit bent. We zetten 

hier enkele interessante opties 

voor je op een rijtje. 

We gaan voor deze vergelijking 

uit van 4G, een databundel vanaf 

2 GB en ongeveer 300 minuten 

bellen. Bij Telfort is 4G inbe-

grepen, bij de andere providers 

betaal je hiervoor tussen de 2 en 

5 euro per maand extra. Robin 

Mobile biedt 4G alleen bij de 

duurdere abonnementen, maar 

deze provider weet zich wel te 

onderscheiden met onbeperkt 

gebruik, ook al is de snelheid 

gelimiteerd. Bij het pakket Super 

Snel 4G is de snelheid maximaal 

15 Mbit/s voor de eerste 15 GB, 

daarna gaat de snelheid flink 

omlaag naar slechts 0,4 Mbit/s.

M O B I E L E  D ATAB E S P A A R  O P  A B O N N E M E N T E N
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