Zakelijk abonnement tarieven
Tarieven tot 1 april 2011
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die een Telfort zakelijk abonnement contract hebben afgesloten tot 1 april
2011.

Zakelijk abonnement
Kosten per maand
Basis abonnement per gebruiker

€ 8,00 p/mnd

Basis abonnement sim only per gebruiker

€ 5,00 p/mnd

Ongeacht de lengte van een uitgaand gesprek wordt altijd de eerste minuut in zijn geheel in rekening gebracht.
Daarna worden gesprekskosten per seconde berekend.
* Tarieven voor mobiel internet staan per MB vermeld. Dataverkeer wordt per 1 kB (1 MB is 1024 kB) in
rekening gebracht. U betaalt zowel voor ontvangen als verzonden data.
Zie ‘Overige tarieven’ voor tarieven die gelden voor bellen naar specifieke nummers.

Gesprekstarieven
Kosten per minuut
Bellen naar collega’s mobiel *

€ 0,06 p/min

Bellen naar vaste nummer

€ 0,12 p/min

Bellen naar mobiele nummers

€ 0,18 p/min

Bellen naar voicemail

€ 0,00

* Uitsluitend mobiele nummers van collega’s binnen hetzelfde Telfort-account.

Overige tarieven
Overige tarieven

Prijs

Sms-berichten

€ 0,16 per bericht

Mms-berichten

€ 0,25 per bericht

Mobiel internet

€ 0,42 per MB*

Starttarief

€ 0,03

Zakelijk beheer

€ 0,00

Papieren factuur (samenvatting)

€ 0,00

Papieren factuur (specificatie)

€ 10,08

Bellen naar 090x nummers

€ 0,18 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
Bellen naar 084- en 087- nummers

€ 0,18 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
Bellen naar 088-nummers

€ 0,18 per minuut***

Bellen naar 18xx informatienummer

€ 0,18 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
Tarieven voor mobiel internet staan per MB vermeld en worden per kB afgerekend. Alleen verzonden en ontvangen
data wordt in rekening gebracht.
** Plus de kosten voor het gebruik van het servicenummer, welke kosten bepaald worden door de aanbieder van het

nummer. Voor 0900-nummers met een minuutprijs hoger dan € 0,13 (€ 0,15 incl.
btw), geldt ook een maximumtarief dat per gesprek in rekening gebracht mag worden. Informeer bij de eigenaar van
het betreffende 0900-nummer naar het maximumtarief. Kosten worden niet
verrekend met uw bedrijfsbundel minuten. Hierbij wordt per seconde afgerekend en geldt een starttarief van € 0,05.
Het bellen buiten de bundel-tarief loopt door als u wordt doorverbonden door
een nummer informatiedienst.
*** Of eventueel verrekend met uw bedrijfsbundel minuten.

Aanvullende diensten – Telfort bundel
Kosten per maand
3600 belminuten en 300 sms-berichten per medewerker € 5,00 p/mnd
naar collega’s en alle andere (mobiele telefonie) klanten
van Telfort in Nederland.
De Telfort bundel wordt per aansluiting geactiveerd en gebruikt.
3.600 minuten en 300 sms-berichten gelden per individuele gebruiker. Resterende minuten en sms-berichten
kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

Aanvullende diensten – Bedrijfsbundel minuten
Surf&mail op uw telefoon

Kosten per maand

Kosten per minuut

Telfort zakelijk abonnement,

€ 12,00 p/mnd

€ 0,12 p/min

€ 8,00 p/mnd

€ 0,08 p/min

per bundel van 100 minuten
Telfort zakelijk abonnement sim only, per
bundel van 100 minuten

De Bedrijfsbundel minuten wordt per aansluiting geactiveerd en op collectief bedrijfsniveau gebruikt. De kosten
worden per aansluiting berekend.
Per aansluiting zijn maximaal 1000 bedrijfsbundel minuten mogelijk.
Resterende minuten kunnen 1 maand worden meegenomen. De meegenomen minuten worden als eerste
opgemaakt.
De tarieven gelden voor bellen naar mobiele (andere aanbieders) en vaste nummers binnen Nederland.
Voor gesprekken buiten de bundel geldt een starttarief van € 0,03 per gesprek.

Aanvullende diensten – Surf&mail
Telfort mobiel internet

Kosten per maand

Maximale snelheid
Download

Upload

surf&mail *

€ 8,36 p/mnd

768 kbit/s

384 kbit/s

surf&mail extra snel *

€ 12,56 p/mnd

1.5 Mbit/s

384 kbit/s

surf&mail 1 GB

€ 10,00 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

surf&mail 1,5 GB

€ 13,50 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

BlackBerry Internet Service 1 GB

€ 13,50 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

Surf&mail (FUP)* en surf&mail extra snel (FUP)* geldt enkel voor klanten die dit product voor 1 juli 2011
hebben afgesloten
Surf&mail wordt per aansluiting geactiveerd en per individuele aansluiting gebruikt.
Resterend tegoed wordt niet meegenomen naar de volgende maand.
Voor internetverbruik buiten de bundel geldt een tarief van € 0.042 per MB (excl BTW) en wordt per 1 kB in
rekening gebracht.
U betaalt zowel voor ontvangen als verzonden data.
De minimale duur van surf&mail is gekoppeld aan de minimale duur van de overeenkomst van uw Zakelijk
OpMaat abonnement.
Surf&mail is uitsluitend bedoeld voor mailen, surfen, streamen en chatten op een mobiele telefoon.
Surf&mail biedt binnen Nederland toegang tot internet. Voor onderstaande diensten gelden afwijkende tarieven:
Datadiensten sms (sms-tarief), mms (mms-tarief) en fax (spraaktarief).
Commerciële diensten waarbij een toeslag verschuldigd is.
Bellen (spraak) en inbellen naar een internet provider (spraaktarief).
Telfort mag maatregelen nemen bij regelmatig niet-normaal, oneigenlijk of excessief gebruik.

Surf&mail is niet bedoeld voor VOIP (Voice over IP) of SMSoIP (SMS over IP) diensten. Telfort behoudt zich
het recht voor om maatregelen te nemen omtrent het gebruik van VOIP en SMSoIP diensten met
gebruikmaking van surf&mail.
Uitzondering hierop is het gebruik van SMSoIP dienst BlackBerry Ping in combinatie met abonnement
BlackBerry Internet Service 1 GB.
Niet toegestaan is:
gebruik van surf&mail anders dan met een mobiele telefoon.li>
gebruik van surf&mail waarbij de mobiele telefoon als modem, router of door andere randapparatuur
wordt gebruikt.
het doorverkopen van surf&mail, doorverkoop van data uit surf&mail of delen van (internet uit) surf&mail
met derden.
Bij drukte op het mobiele netwerk kan de beschikbare capaciteit naar rato verdeeld worden op basis van de
snelheid van uw abonnement.
MB-Update: gratis sms’je of mail (indien beschikbaar) met informatie over de door u verbruikte hoeveelheid
internet.
Telfort kan u, bij het bereiken van een bepaald bedrag “internet buiten bundel”, hierover informeren per sms of
mail (indien beschikbaar) waarbij u de keuze heeft voor tijdelijke afsluiting van- of doorgaan met uw
internetverbruik.
Voor internetgebruik op het BlackBerry toestel dient u gebruik te maken van BlackBerry Internet Service. Met
deze bundel kunt u o.a. ook gebruikmaken van aanvullende BlackBerry diensten zoals Ping en Pushmail.
* Fair Use Policy is van toepassing . Kijk voor meer informatie over de Fair Use Policy op telfort.nl/fup.

Buitenlandtarieven
Zakelijk abonnement tarieven in het buitenland

Vertraagde activatie
In geval van “flexibele startdatum abonnementskosten” gelden de volgende tarieven:
Overige tarieven

Prijs

Abonnementskosten

€ 0,00 per minuut

Bellen naar vaste nummers

€ 0,18 per minuut

Bellen naar alle mobiele nummers

€ 0,18 per minuut

Bellen naar voicemail

€ 0,18 per minuut

Sms

€ 0,16 per minuut

Mms

€ 0,25 per minuut

Mobiel internet

€ 0,42 per MB

Tarieven voor mobiel internet staan per MB vermeld en worden per kB afgerekend. Verzonden en ontvangen data
wordt in rekening gebracht.Buitenlandtarieven

Aanvullende voorwaarden
Deze tarieven en diensten zijn niet van toepassing voor klanten met klantnummer 95xxx t/m 98xxx.
Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
Gesprekstarieven staan per minuut vermeld en worden per seconde afgerekend tenzij expliciet anders wordt
vermeld.
Het gebruik van Telfort zakelijk abonnement is slechts toegestaan voor ‘normaal zakelijk gebruik’. Onder
‘normaal
zakelijk gebruik’ wordt verstaan mobiel bel- en/of dataverkeer vanaf een mobiel toestel (of een ander mobiel
apparaat waarmee bel- en/of dataverkeer geïnitieerd kan worden). Ieder ander gebruik van een aansluiting,
zoals
door middel van een GSM-box, is niet toegestaan. Telfort behoudt zich het recht voor om aansluitingen, welke
worden gebruikt voor andere doeleinden dan normaal zakelijk gebruik, af te sluiten.
Kijk voor het meest recente overzicht van alle voorwaarden op www.telfort.nl of bel de Telfort klantenservice.
De in dit document genoemde prijzen zijn standaardprijzen die Telfort hanteert. Eventuele kortingen kunt u
terugvinden op uw overeenkomst en/of uw factuur.
Telfort behoudt zich het recht voor de tarieven en voorwaarden te wijzigen.
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