Voorwaarden en tarieven oude abonnementen
Heb je vóór 1 mei 2018 een abonnement afgesloten? Bekijk dan hieronder de voorwaarden en tarieven van oude abonnementen.
Kies hieronder de start- of wijzigingsdatum van je abonnement, om de voor jou geldende voorwaarden en tarieven te bekijken.

Kies de start- of verlengingsdatum van uw abonnement
van 5 januari 2018 tot 1 mei 2018
van 5 september 2017 tot 4 januari 2018
van 1 juli 2017 tot 5 september 2017
van 31 mei 2017 tot 1 juli 2017
van 9 mei 2017 tot 31 mei 2017
van 16 januari 2017 tot 9 mei 2017
van 19 mei 2016 tot 16 januari 2017
van 24 november 2015 tot 19 mei 2016
van 14 juli 2015 tot 24 november 2015
van 18 februari 2015 tot 14 juli 2015
van 7 oktober 2014 tot 18 februari 2015
van 3 december 2013 tot 7 oktober 2014
van 30 juli 2013 tot 3 december 2013
van 1 juli 2013 tot 30 juli 2013
van 5 april 2013 tot 1 juli 2013
van 1 oktober 2012 tot 5 april 2013
vóór 1 oktober 2012
Aansprakelijkheid
Tarieven en aantal vermelde minuten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en spelfouten. Hoewel de informatie in dit document
met de uiterste zorg is samengesteld en Simpel deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te
houden, kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig
zijn.
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Startdatum abonnement:
vanaf 5 januari 2018 tot 1 mei 2018
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 5 januari 2018 tot 1 mei 2018 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Combinatiebundels

Contractduur 2 jaar Contractduur 1 jaar

250 MB internet 4G + 1.000 sms’jes + 125 belminuten

€ 2,50

€ 5,00

500 MB internet 4G + 1.000 sms’jes + 125 belminuten

€ 4,00

€ 6,50

2 GB internet 4G + 1.000 sms’jes + 125 belminuten

€ 7,50

€ 10,00

5 GB internet 4G + 1.000 sms’jes + Onbeperkt bellen

€ 10,00

€ 12,50

10 GB internet 4G + 1.000 sms’jes + 125 belminuten

€ 15,00

€ 17,50

€ 5,00

€ 5,00

Optioneel
Onbeperkt bellen

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 5 september 2017 tot 4 januari 2018
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 5 september 2017 tot 4 januari 2018 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Combinatiebundels

Contractduur 2 jaar Contractduur 1 jaar

250 MB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 2,50

€ 5,00

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 7,50

€ 10,00

2 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 10,00

€ 12,50

3 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 12,50

€ 15,00

4 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 15,00

€ 17,50

Gratis

Gratis

€ 5,00

€ 5,00

Supersnel 4G internet
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps
Optioneel
Onbeperkt bellen

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 1 juli 2017 tot 5 september 2017
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 1 juli 2017 tot 5 september 2017 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Combinatiebundels

Contractduur 2 jaar Contractduur 1 jaar

250 MB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 2,50

€ 5,00

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 7,50

€ 10,00

2 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 10,00

€ 12,50

3 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 12,50

€ 15,00

4 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 15,00

€ 17,50

Gratis

Gratis

Supersnel 4G internet (optioneel)
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 31 mei 2017 tot 1 juli 2017
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 31 mei 2017 tot 1 juli 2017 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Belrevolutie-combinatiebundels

Contractduur 2 jaar Contractduur 1 jaar

250 MB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 2,50

€ 5,00

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 7,50

€ 10,00

2 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 10,00

€ 12,50

3 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 12,50

€ 15,00

4 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 250 belminuten

€ 15,00

€ 17,50

€ 0,50

€ 0,50

Supersnel 4G internet (optioneel)
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 9 mei 2017 tot 31 mei 2017
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 9 mei 2017 tot 31 mei 2017 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Belrevolutie-combinatiebundels

Contractduur 2 jaar Contractduur 1 jaar

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 100 belminuten

€ 7,50

€ 10,00

1 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 10,00

€ 12,50

2 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 15,00

€ 17,50

€ 2,50

€ 2,50

Supersnel 4G internet (optioneel)
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 16 januari 2017 tot 9 mei 2017
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 16 januari 2016 tot 9 mei 2017 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Belrevolutie-combinatiebundels

Contractduur 2 jaar

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 100 belminuten

€ 7,50

1 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 10,00

2 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 15,00

Supersnel 4G internet (optioneel)
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps

€ 2,50

Bellen
100 belminuten

€ 3,00

250 belminuten

€ 4,00

500 belminuten

€ 7,50

Internet en/of sms’en
Onbeperkt sms’en

€ 2,00

300 MB internet 3G + onbeperkt sms’en

€ 4,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 19 mei 2016 tot 16 januari 2017
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 19 mei 2016 tot 16 januari 2017 abonnee zijn geworden.

Nieuwe abonnementen
Belrevolutie-combinatiebundels

Contractduur 1 jaar

2 jaar

1 GB internet 3G + onbeperkt sms’en + 100 belminuten

€ 9,50

€ 7,50

1 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 15,00

€ 10,00

2 GB internet 3G + onbeperkt bellen en sms’en

€ 20,00

€ 15,00

€ 2,50

€ 2,50

100 belminuten

€ 4,25

€ 3,00

250 belminuten

€ 5,25

€ 4,00

500 belminuten

€ 8,75

€ 7,50

Onbeperkt sms’en

€ 2,50

€ 2,00

300 MB internet 3G + onbeperkt sms’en

€ 5,25

€ 4,00

Supersnel 4G internet (optioneel)
Supersnel 4G internet tot 25 Mbps

Bellen

Internet en/of sms’en

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 24 november 2015 tot 19 mei 2016
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 24 november 2015 tot 19 mei 2016 abonnee zijn geworden, of
hun contract verlengd hebben.

Belbundels
100 belminuten

€ 3,00

250 belminuten

€ 4,00

500 belminuten

€ 7,50

Gratis bellen en sms’en + 1 GB internet

€ 10,00

Gratis bellen en sms’en + 2 GB internet

€ 15,00

Gratis bellen en sms’en + 3 GB internet

€ 20,00

Internet en sms-bundels
Onbeperkt sms'en

€ 2,00

300 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 4,50

500 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 6,00

1 GB internet + gratis bellen en sms’en

€ 10,00

2 GB internet + gratis bellen en sms’en

€ 15,00

3 GB internet + gratis bellen en sms’en

€ 20,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 14 juli 2015 tot 24 november 2015
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 14 juli 2015 tot 24 november 2015 abonnee zijn geworden, of
hun contract verlengd hebben.

Belbundels
100 belminuten

€ 2,50

240 belminuten

€ 3,50

500 belminuten

€ 6,00

1000 belminuten

€ 10,00

Onbeperkt bellen

€ 13,50

Internet en sms-bundels
Onbeperkt sms'en

€ 2,50

300 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 4,50

1000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 7,00

1500 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 11,00

3000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 20,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,15 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 18 februari 2015 tot 14 juli 2015
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 18 februari 2015 tot 14 juli 2015 abonnee zijn geworden, of hun
contract verlengd hebben.

Belbundels
100 belminuten

€ 2,50

240 belminuten

€ 3,50

500 belminuten

€ 5,00

900 belminuten

€ 10,00

Onbeperkt bellen

€ 12,50

Internet en sms-bundels
Onbeperkt sms'en

€ 2,50

300 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 4,50

1000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 7,00

2000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 10,00

3000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 13,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per seconde afgerond.
• Internetverbruik buiten de bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden
alle kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond
naar 200kb). Het tarief voor internetverbruik buiten de bundel bedraagt € 0,10 per MB.
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht

Simpel Abonnementen en Voorwaarden - Oude abonnementen | Publicatiedatum: 4 januari 2018

Startdatum abonnement:
vanaf 7 oktober 2014 tot 17 februari 2015
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 7 oktober 2014 tot 17 februari 2015 abonnee zijn geworden.

Belbundels
50 belminuten

€ 2,50

120 belminuten

€ 3,50

250 belminuten

€ 5,00

450 belminuten

€ 10,00

Onbeperkt bellen

€ 15,00

Internet en sms-bundels
Onbeperkt sms'en

€ 2,50

150 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 4,50

500 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 7,00

1000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 10,00

1500 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 13,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per minuut afgerond.
• Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 3 december 2013 tot 7 oktober 2014
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 3 december 2013 tot 7 oktober 2014 abonnee zijn geworden.

Belbundels
50 belminuten

€ 2,50

120 belminuten*

€ 3,50 *toegevoegd op 2 juli 2014

250 belminuten

€ 5,00

450 belminuten

€ 10,00

Onbeperkt bellen

€ 20,00

Internet / SMS-bundels
Onbeperkt sms

€ 5,00

200 MB internet + onbeperkt sms

€ 5,50

500 MB internet + onbeperkt sms

€ 7,00

1000 MB internet + onbeperkt sms

€ 10,00

2000 MB internet + onbeperkt sms

€ 16,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per minuut afgerond.
• Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).
•
Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 30 juli tot 3 december 2013
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 30 juli 2013 tot 3 december 2013 abonnee zijn geworden.

Belbundels
50 belminuten

€ 2,50

250 belminuten

€ 5,00

450 belminuten

€ 10,00

Onbeperkt bellen

€ 20,00

Internet en sms-bundels
€ 5,00

Onbeperkt sms'en
200 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 7,50

500 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 10,00

1000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 15,00

2000 MB internet + onbeperkt sms'en

€ 20,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per minuut afgerond.
• Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).
•
Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht

Simpel Abonnementen en Voorwaarden - Oude abonnementen | Publicatiedatum: 4 januari 2018

Startdatum abonnement:
vanaf 1 juli 2013 tot 30 juli 2013
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 1 juli 2013 tot 30 juli 2013 abonnee zijn geworden.

Belbundels
50 belminuten

€ 2,50

250 belminuten

€ 5,00

450 belminuten

€ 10,00

800 belminuten

€ 20,00

Onbeperkt bellen

€ 30,00

SMS-bundels
50 sms’jes

€ 2,50

Onbeperkt sms'en

€ 5,00

Internetbundels
200 MB internet

€ 5,00

500 MB internet

€ 10,00

1000 MB internet

€ 15,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van buitenlandse nummers en speciale betaalde
servicenummers (bijv. 0900) en sms-diensten. Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik
van de onbeperkte bundels en schade te verhalen wanneer er misbruik wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld
genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per minuut afgerond.
• Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 5 april 2013 tot 1 juli 2013
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 5 april 2013 tot 1 juli 2013 abonnee zijn geworden.

Belbundels
50 belminuten

€ 2,50

250 belminuten

€ 5,00

450 belminuten

€ 10,00

800 belminuten

€ 20,00

Onbeperkt bellen

€ 30,00

SMS-bundels
50 sms’jes

€ 2,50

250 sms’jes

€ 5,00

Onbeperkt sms'en

€ 7,50

Internetbundels
200 MB internet

€ 5,00

500 MB internet

€ 10,00

1000 MB internet

€ 15,00

Fair Use Policy onbeperkt bellen en sms’en
Er geldt geen limiet voor de bundels met onbeperkt bellen en sms’en. Iedereen met een normaal gebruik kan onbeperkt
bellen en sms’en naar nationale nummers, met uitzondering van speciale betaalde servicenummers (bijv. 0900) en smsdiensten.
Simpel behoudt zich het recht voor om de klant te beperken in het gebruik van de onbeperkte bundels, wanneer er misbruik
wordt gemaakt van de diensten zoals bijvoorbeeld genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Simpel.
Tariefinformatie en voorwaarden
• Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.
• Gesprekken worden per minuut afgerond.
• Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).
• Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vanaf 1 oktober 2012 tot 5 april 2013
Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die vanaf 1 oktober 2012 tot 5 april 2013 abonnee zijn geworden.

Belbundels
100 belminuten

€ 2,50

200 belminuten

€ 5,00

300 belminuten

€ 7,50

400 belminuten

€ 10,00

800 belminuten

€ 20,00

SMS-bundels
100 sms’jes

€ 2,50

200 sms’jes

€ 5,00

300 sms’jes

€ 7,50

1000 sms’jes

€ 10,00

Internetbundels
50 MB internet

€ 2,50

200 MB internet

€ 5,00

300 MB internet

€ 7,50

500 MB internet

€ 10,00

1000 MB internet

€ 15,00

Tarieven en voorwaarden formatie en voorwaarden
•

Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.

•

Gesprekken worden per minuut afgerond.

•

Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).

•

Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.

Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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Startdatum abonnement:
vóór 1 oktober 2012
Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor klanten die vóór 1 oktober 2012 abonnee zijn geworden.

Vanaf 1 oktober 2012 is het btw-tarief aangepast van 19% naar 21%
Belbundels
100 belminuten

€ 2,54

200 belminuten

€ 5,08

300 belminuten

€ 7,62

400 belminuten

€ 10,16

800 belminuten

€ 20,32

SMS-bundels
100 sms’jes

€ 2,54

200 sms’jes

€ 5,08

300 sms’jes

€ 7,62

1000 sms’jes

€ 10,17

Internetbundels
50 MB internet

€ 2,54

200 MB internet

€ 5,08

300 MB internet

€ 7,63

500 MB internet

€ 10,17

1000 MB internet

€ 15,25

Tarieven en voorwaarden formatie en voorwaarden
•

Alle abonnementen hebben een minimale looptijd van 24 maanden.

•

Gesprekken worden per minuut afgerond.

•

Internetverbruik buitende bundel wordt per sessie per kb afgerond. Aan het einde van de factuurperiode worden alle
kb’s bij elkaar opgeteld en wordt het totaal aantal kb’s afgerond per 10kb (voorbeeld: 198kb wordt afgerond naar
200kb). Het tarief voor internetverbruik buitenbundel bedraagt € 0,10 per MB (dit tarief geldt per 1 september 2015).

•

Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.

Bovenstaande voorwaarden vervallen zodra je de bundels wijzigt via Mijn Simpel. Dan gelden de voorwaarden behorende bij de bundels die
aangeboden worden op de website.

Terug naar overzicht
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