Sim Only Zakelijk | abonnementen & tarieven
Alle prijzen in dit document worden weergegeven exclusief 21% btw.

Zakelijke abonnementen – nieuwe klanten
Deze actie geldt voor nieuwe klanten vanaf 29 januari 2020.

Nieuwe abonnementen
Contractduur
2 jaar

Contractduur
1 jaar

7,00

€

€

9,00

€

14,50

€ 10,00
0,00
€ 15,50

1 GB internet + 500 sms’jes + 250 minuten

€

4 GB internet + 500 sms’jes + 2.000 minuten
6 GB internet + 500 sms’jes + 2.000 minuten

8,00

Optioneel
Onbeperkt bellen

€ 4,00

€ 4,00

Zakelijke abonnementen klanten – wijzigen bundels
Deze bundels zijn geldig vanaf 29 januari 2020. Het abonnement kun je gratis wijzigen per factuurperiode via
de Mijn Simpel-app.

Wijzigen bundels
Contractduur
2 jaar

Contractduur
1 jaar

1 GB internet + 500 sms’jes + 250 minuten

€

7,00

€

8,00

4 GB internet + 500 sms’jes + 2.000 minuten

€

9,00

6 GB internet + 500 sms’jes + 2.000 minuten

€

14,50

€ 10,00
0,00
€ 15,50

Optioneel
Onbeperkt bellen

€ 4,00

€ 4,00

MB-aanvullers
Extra MB’s kopen met een MB-aanvuller
MB-aanvullers

Eenmalige kosten

250 MB

€

2,48

500 MB

€

3,72

1 GB

€

5,79

Buitenbundeltarieven en overige tarieven/voorwaarden
Buitenbundeltarieven
Bellen per minuut

€ 0,256

Sms

€ 0,256

Internet per MB

€ 0,124

Premium sms-diensten

Geen vast tarief (Premium sms-diensten zijn standaard geblokkeerd)

Videobellen per minuut

€ 0,421

Aanvullende tarieven en voorwaarden binnen Nederland
Abonnementen hebben een looptijd van 12 of 24 maanden.
Gesprekken worden per seconde afgerond.
Internetsessies binnen en buiten de bundel worden afgerond per kilobyte (kb). Op de factuurspecificatie worden alle
internetsessies weergegeven in MB en verrekend tegen het daarvoor geldende tarief.
Resterend tegoed binnen de bundel vervalt aan het einde van de maand.
4G-internetsnelheid is gratis inbegrepen bij alle internetbundels. Met 4G ontvang je een downloadsnelheid tot 75 Mbps en
uploadsnelheid tot 10 Mbps.
Fair Use Policy
Om onredelijk gebruik te voorkomen, vragen we je om je te houden aan onze Fair Use Policy.

Tarieven buitenland
Kijk hier voor de tarieven buitenland (let op! Deze tarieven worden weergegeven inclusief btw)

Tarieven overige diensten
Nummerbehoud bij bestelling nieuw abonnement

Gratis

Administratiekosten nieuw abonnement

€ 16,53

Administratiekosten beëindigen abonnement binnen de contractduur

€ 16,53

Vervangende simkaart binnen 2 werkdagen via PostNL (bij diefstal of verlies)

€ 12,40

Vervangende simkaart snelle levering via koerier/bezorgservice (bij diefstal of verlies)

Prijs in overleg op basis
van beschikbaarheid en
mogelijkheden

Nieuw telefoonnummer

€ 12,40

Administratiekosten te late betaling maandfactuur

€ 12,60

Wijzigen bundels omhoog en omlaag

Gratis

Blokkering van Premium sms-diensten

Gratis

Opvragen PIN/PUK code (via je persoonlijke pagina Mijn Simpel)

Gratis

Plafond

Inbegrepen

(Prijs)wijzigingen en zet- drukfouten voorbehouden.

