
Zakelijk Mobiel 2016
Onbezorgd mobiel bellen en internetten
Tarieven per 1 november 2017 

Variant Zakelijk Mobiel 
Flexibel

Zakelijk Mobiel 
Bundel

Zakelijk Mobiel 
Bundel XL 

Zakelijk Mobiel 
Onbeperkt

Zakelijk Mobiel
Onbeperkt XL

Abonnementsvorm Betalen als u
gebruikt

Bundel met minuten 
en MB’s

Onbeperkt bel/sms
en bundel met MB’s

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB’s

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB’s

Eigenschappen

Maximale 4G snelheid Ja Ja Ja Ja Ja

Gemiddelde snelheid (download / upload) 20 / 10 Mbit/s 20 / 10 Mbit/s 20 / 10 Mbit/s 20 / 10 Mbit/s 20 / 10 Mbit/s

Automatisch bel- en databundels delen met 
collega’s met dezelfde abonnementsvorm – Ja Ja Ja Ja

Gratis vervangend leentoestel bij schade, 
diefstal, verlies (ook Sim Only) Ja Ja Ja Ja Ja

Gratis Business VoiceMail voor  
een uniforme professionele uitstraling Ja Ja Ja Ja Ja

Gratis toegang tot KPN WiFi HotSpots – Ja Ja Ja Ja

Zakelijk Mobiel Groep SIM binnen de EU 
(data-only) – – – € 5,00 –

Zakelijk Mobiel Groep SIM XL binnen de EU 
(data-only) – – – – € 5,00

Binnen de EU tarieven

Abonnementsprijs per maand Sim Only 
(zonder netwerkactie) € 10 € 25 € 35 € 45 € 65

Abonnementsprijs per maand incl, toestel 
(zonder netwerkactie) € 15 € 35 €45 € 55 € 80

Inbegrepen minuten – 150 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Inbegrepen sms – 150 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Inbegrepen MB’s – 500 1.000 10.000 20.000

Extra minuten € 0,10 € 0,08 – – –

Extra sms € 0,06 € 0,06 – – –

Extra MB’s € 0,20 € 0,08 € 0,06 € 0,02 € 0,01

Op deze tarieven zijn de Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten en de Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Mobiel 2016 van toepassing.
De EU tarieven zijn van toepassing bij gebruik voor periodieke reizen binnen de EU (niet Nederland), EER, Zwitserland en Andorra. 
Het hele toepassingsgebied en aanvullende voorwaardenzijn te vinden op kpn.com/buitenlandzakelijk.

Inbegrepen EU minuten

Inbegrepen minuten bellen vanuit NL 
naar EU nummers - - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Roaming voordeelopties (alleen betalen bij gebruik)

Zakelijk Mobiel Internet Voordeellanden 
buiten EU €25 per 250 MB €25 per 250 MB €25 per 250 MB €25 per 250 MB €25 per 250 MB

Zakelijk Mobiel Internet Overige landen 
buiten EU €50 per 100 MB €50 per 100 MB €50 per 100 MB €50 per 100 MB €50 per 100 MB

De Voordeellanden buiten EU bundel geldt op de populairste bestemmingen buiten de EU. Zoals de Verenigde Staten, 
Canada, China en Zuid-Afrika. Alle voordeellanden vindt u op kpn.com/voordeellanden. 
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Variant Zakelijk Mobiel 
Flexibel

Zakelijk Mobiel 
Bundel

Zakelijk Mobiel 
Bundel XL 

Zakelijk Mobiel 
Onbeperkt

Zakelijk Mobiel 
Onbeperkt XL

Abonnementsvorm Betalen als u 
gebruikt

Bundel met minuten 
en MB’s 

Onbeperkt bel/sms
en bundel met MB’s 

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB’s

Onbeperkt bel/sms 
en bundel met MB’s

Bellen naar buitenland voordeelopties (alleen betalen bij gebruik)

Zakelijk Mobiel naar EU 
(bellen vanuit NL naar EU nummers)

€ 5,00 per 
100 minuten

€ 5,00 per
100 minuten

€ 5,00 per 
100 minuten

€ 5,00 per 
100 minuten

€ 5,00 per 
100 minuten

Zakelijk Mobiel naar buiten EU
(bellen vanuit NL naar non-EU nummers)

€ 5,00 per 
20 minuten

€ 5,00 per 
20 minuten

€ 5,00 per 
20 minuten

€ 5,00 per 
20 minuten

€ 5,00 per 
20 minuten

Service options

Mobiel Internet Veiligheidspakket 
(tot 5 aansluitingen) € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00

Toestelschade Service (niet op SIM Only) v.a. € 5,50 v.a. € 5,50 v.a. € 5,50 v.a. € 5,50 v.a. € 5,50

Manier van afrekenen (binnen de EU)

Manier van afrekenen inbegrepen 
minuten

Per seconde 
met € 0,10 starttarief 
per gesprek

Per seconde 
met minimum 
van 1 minuut

– – –

Manier van afrekenen inbegrepen MB’s Per 1 kB Per 1 kB Per 1 kB Per 1 kB Per 1 kB

Manier van afrekenen extra minuten
Per seconde 
met € 0,10 starttarief 
per gesprek

Per seconde 
met minimum 
van 1 minuut

– – –

Manier van afrekenen extra MB’s Per 1 kB met 
minimum van 1 cent

Per 1 kB met 
minimum van 1 cent

Per 1 kB met 
minimum van 1 cent

Per 1 kB met 
minimum van 1 cent

Per 1 kB met 
minimum van 1 cent

Aanvullende opties (opties gelden op klantniveau voor alle aansluitingen)

Onbeperkt Onderling onbeperkt bellen binnen de EU
 (1.000 minuten met collega’s) € 5,00 per aansluiting

Mijn Vergadernummer (telefonisch vergaderen tot en met 40 deelnemers) € 2,95 per aansluiting

Online Kostenbeheer Mobiel € 95,00 per klant

Online Kostenbeheer Totaal € 120,00 per klant

Online Factuurbestanden € 50,00 per klant

Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers

Tarieven gelden alleen indien u geen gebruikmaakt van de voordeelopties.

EU (nummers) € 0,5751

Rest van Europa (nummers) € 1,0455

VS en Canada (nummers) € 0,6273

Rest van de wereld (nummers) € 1,3592

Uitzonderingen (nummers) € 3,3456

Starttarief € 0,1126

Bellen vanuit Nederland naar niet-Nederlandse nummers wordt afgerekend per seconde en er geldt een starttarief per gesprek.



Sms vanuit het buitenland en naar niet-Nederlandse nummers

Sms vanuit EU (ongeacht bestemming) Zoals binnen de EU

Sms vanuit rest van de wereld (ongeacht bestemming) € 0,6169

Sms vanuit Nederland naar niet-Nederlandse EU nummers € 0,2509

Sms vanuit Nederland naar niet-Nederlandse rest van de wereld nummers € 0,6169

Bellen en gebeld worden in het buitenland (roaming)

Tarieven gelden alleen indien u geen gebruikmaakt van de voordeelopties

Rest van de wereld (bellen / gebeld worden) € 1,3069 / € 0,9933

Uitzonderingen (bellen / gebeld worden) € 3,1365 / € 0,9933

Starttarief (binnen EU geen starttarief) (bellen / gebeld worden) € 0,7319 / € 0,7319

Bellen binnen de EU wordt afgerekend zoals bovenstaand beschreven. 
Bellen en gebeld worden buiten de EU wordt afgerekend per hele minuut (naar boven afgerond).
 Bij bellen in het buitenland naar een niet-Nederlands nummer, geldt het hoogste tarief van de roamingzone van waaruit het gesprek opgezet wordt (waar u zich bevindt) en de thuiszone van het 
bestemmingsnummer, en de bijbehorende manier van afrekenen.

Mobiel internet in het buitenland (roaming)

Tarieven gelden alleen indien u geen gebruikmaakt van de voordeelopties

Prijs per MB in de rest van de wereld € 2,0661

Mobiel internet in het buitenland wordt afgerekend per 1 kB.

Overige kosten

Aansluitkosten per SIM-kaart € 29,95

Mutatiekosten (administratieve handelingen) € 17,00

KPN is gerechtigd de tarieven te verhogen per 1 juni van elk jaar, volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorgaande periode 1 januari – 31 december.
De kosten voor bellen naar 090x/18xy/084/087/066/067 nummers zijn gelijk aan de kosten voor bellen naar vaste nummers plus de kosten voor het betaalnummer.
De kosten voor bellen naar 085/088/14xy/116xyz nummers zijn gelijk aan de kosten voor bellen naar vaste nummers.
De berichtendienst MMS zal per 1 juli 2017 niet langer worden aangeboden.
Alle tarieven zijn exclusief btw. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Deze tarieven gelden vanaf 1 november 2017. 


