
de beste verbinding. Een ander 

voorbeeld is de AVM Fritz!Box! 

6820 LTE-router die sinds kort 

verkrijgbaar is in Nederland. De 

router ondersteunt 4G, maar kan 

ook terugvallen op 3G en 2G. Ideaal 

voor wifi in je vakantiehuisje, 

maar het is functioneel wel wat 

beperkter dan de routers van het-

zelfde bedrijf voor vast internet. 

Verder kun je bij diverse provi-

ders twee simkaarten voor één 

abonnement gebruiken (zie kader 

meerdere simkaarten).

4G voor thuis
Er zijn nog veel huishoudens die 

last hebben van traag of instabiel 

internet via de vaste lijn. Woon 

je binnen het dekkingsgebied van 

een mobiele provider, dan kan 

mobiel internet een interessant 

alternatief zijn, zeker als je niet 

te veel data verstookt. KPN en 

T-Mobile springen er handig in op: 

KPN heeft een speciaal aanbod 

exclusief voor gebruikers in 

buitengebieden waar geen of traag 

vast internet beschikbaar is, ge-

naamd Internet Buitengebied via 

4G. Het 4G-modem, die het signaal 

omzet naar wifi, kost je eenmalig 

ongeveer 100 euro. Dat geldt 

ook voor aanbod van T-Mobile, 

4G voor Thuis, dat in oktober 

werd geïntroduceerd. Hier mag 

wél iedereen gebruik van maken. 

T-Mobile geeft je de keuze uit drie 

bundels: 25, 50 en 100 GB. Als je 

door de bundel heen bent stopt 

de verbinding. Je kunt het dan 

aanvullen met 5 GB (€ 10), 25 GB (€ 

20) of 100 GB (€ 40). T-Mobile heeft 

gekozen voor de aantrekkelijke 

Huawei E5186-22a, een router die 

als een van de eerste ook al Cat6 

voor snelheden tot 300 Mbit/s 

ondersteunt. De router biedt 

bovendien snel wifi (802.11ac) en 

vier gigabit-ethernetpoorten. Valt 

het mobiele bereik nog wat tegen, 

dan is dat met een buitenantenne 

te verbeteren.

Besparen? 
Kun je nou besparen op je mobiele 

abonnement? Dat hangt natuurlijk 

helemaal af van het abonnement 

dat jij nu hebt. Heb je een duur 

abonnement waarbij je veel data 

mag verbruiken, maar verbruik je 

bijvoorbeeld maar 200 MB? Dan 

kun je wellicht overstappen naar 

een veel goedkoper abonnement. 

De prijzen van de verschillende 

aanbieders ontlopen elkaar over 

het algemeen niet zo gek veel. Ben 

je toe aan een nieuw abonnement, 

bepaal dan met behulp van dit 

artikel jouw eisen, en zoek (online) 

naar een mooie aanbieding. 
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PROVIDER DATA MAANDBEDRAG BIJZONDERHEDEN

KPN Internet Buitengebied 10 GB € 32,50

KPN Internet Buitengebied 50 GB € 50,-

T-Mobile 4G voor Thuis 25 GB € 30,-

T-Mobile 4G voor Thuis 50 GB € 40,- Tussen 0:00 en 6:00 onbeperkt.

T-Mobile 4G voor Thuis 100 GB € 50,- Tussen 0:00 en 6:00 onbeperkt.

MET EEN FLINKE 
BUNDEL IS HET 
NATUURLIJK 
INTERESSANT OM 
MET MEERDERE 
APPARATEN TE 
PROFITEREN VAN 
MOBIEL INTERNET.

4G via wifi
Met een flinke bundel is het 

natuurlijk interessant om met 

meerdere apparaten te profiteren 

van mobiel internet. Je kunt om 

te beginnen natuurlijk de hotspot-

functie van je smartphone gebrui-

ken. Andere apparaten kunnen 

dan via wifi een verbinding met de 

smartphone maken en de mobiele 

internetverbinding delen. Er zijn 

ook losse kastjes voor beschikbaar, 

zogenaamde mifi-routers. Een 

populair voorbeeld is de Huawei 

E5377 (ongeveer 120 euro). Het 

is een handzaam apparaatje dat 

zowel thuis als onderweg van pas 

kan komen. Een aardige feature 

is de wifi-offload: de router kan 

bijvoorbeeld thuis of op het werk 

verbinding met een bestaand wifi-

netwerk maken. Zo heb je altijd 

Met de Huawei E5377 (ongeveer 
€120) heb je zowel thuis als on-
derweg altijd de beste verbinding.

De Fritz!Box 6820 
router ondersteunt 
4G en valt zonodig 
terug op 3g of 2g.

T-Mobile 
zet deze 
LTE-
router van 
Huawei in 
bij 4G voor 
Thuis.
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