Telfort belbundel ZZP sim only
Tarieven tot 3 januari 2011
Onderstaande tarieven gelden voor klanten die een Telfort Belbundel ZZP-contract hebben afgesloten voor 3 januari
2011.

Telfort sim only
Telfort sim only

Kosten per maand

Kosten per minuut

50 minuten per maand

€ 4,20 p/mnd

€ 0,08 p/min

100 minuten per maand

€ 6,72 p/mnd

€ 0,07 p/min

200 minuten per maand

€ 10,92 p/mnd

€ 0,05 p/min

300 minuten per maand

€ 14,29 p/mnd

€ 0,05 p/min

400 minuten per maand

€ 18,49 p/mnd

€ 0,05 p/min

500 minuten per maand

€ 26,89 p/mnd

€ 0,05 p/min

750 minuten per maand

€ 31,39 p/mnd

€ 0,04 p/min

Per maand krijgt u een vast aantal belminuten ter grootte van de gekozen bundel. Deze belminuten zijn twee
maanden geldig
Telfort sim only kent geen starttarief.
Gesprekken worden per minuut afgerekend en naar boven afgerond.
De eenmalige aansluitkosten bedragen € 42,02.
Het beluisteren van voicemail wordt met de minuten in uw bundel verrekend.
Meegenomen minuten worden afgerekend tegen het reguliere binnen-de-bundeltarief

Overige tarieven
Overige tarieven

Prijs

Sms-berichten buiten de bundel

€ 0,21 per sms

Mms-berichten buiten de bundel

€ 0,25 per mms

Mobiel internet buiten de bundel

€ 0,42 per MB*

Zakelijk beheer

€ 0,00

Papieren factuur (samenvatting)

€ 0,00

Papieren factuur (specificatie)

€ 10,08

Bellen buiten de bundel naar vaste nummers

€ 0,21 per minuut

Bellen buiten de bundel naar mobiele nummers

€ 0,21 per minuut

Bellen naar 18xx informatienummer

€ 0,21 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
Bellen naar 080x nummers

€ 0,00 per minuut

Bellen naar 084- en 087- nummers

€ 0,21 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
Bellen naar 088-nummers

uit de bundel

Bellen naar 090x nummers

€ 0,21 per minuut**

(exclusief kosten servicenummer)
* Tarieven voor mobiel internet staan per MB vermeld en worden per kB afgerekend. Verzonden en ontvangen data

wordt in rekening gebracht.

**Plus de kosten voor het gebruik van het servicenummer, die bepaald worden door de aanbieder van het nummer.

Voor 0900-nummers met een minuutprijs hoger dan € 0,13 (€ 0,15 incl. btw) geldt 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 bundel. Er wordt per seconde afgerekend. Het bellen buiten de
bundel-tarief loopt door als u wordt doorverbonden door een nummerinformatiedienst.

Aanvullende dienst: sms-bundel
Telfort sms-bundel

Kosten per maand

Kosten per minuut

25 sms-berichten per maand

€ 2,48 p/mnd

€ 0,10 p/sms

100 sms-berichten per maand

€ 5,84 p/mnd

€ 0,06 p/sms

1000 sms-berichten per maand

€ 10,04 p/mnd

€ 0,01 p/sms

Sms-bundel is een aanvullende dienst die wordt afgesloten als bundel bovenop Telfort sim only.
Voor sms info&fun en betaalde sms-diensten gelden afwijkende tarieven.
De sms-bundel is twee maanden geldig.
Ga naar www.telfort.nl voor meer informatie.

Aanvullende dienst: surf&mail
Telfort mobiel internet

Kosten per maand

Maximale snelheid
Download

Upload

surf&mail 200 MB

€ 5,84 p/mnd

1 Mbit/s

384 kbit/s

surf&mail 1 GB

€ 9,20 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

surf&mail 1,5 GB

€ 13,40 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

surf&mail BlackBerry 1 GB

€ 13,40 p/mnd

3.6 Mbit/s

384 kbit/s

De minimale duur van surf&mail is gekoppeld aan de minimale duur van de overeenkomst van uw Telfort
abonnement.
Resterend tegoed wordt meegenomen naar de volgende maand en is twee maanden geldig.
Het tegoed binnen de bundel die u de ene maand niet gebruikt, neemt u mee naar de volgende maand. Het
meegenomen tegoed wordt opgeteld bij het tegoed van de nieuwe maand. Hierbij geldt dat u eerst het tegoed
van de nieuwe maand gebruikt en daarna het meegenomen tegoed.
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.
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
surf&mail BlackBerry 1 GB.
Niet toegestaan is:
gebruik van surf&mail anders dan met een mobiele telefoon.
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 surf&mail 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 surf&mail BlackBerry. 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
Buitenland tarieven zakelijk abonnement (ZZP) (tot 1 september 2010)
Buitenland tarieven zakelijk abonnement (ZZP) (na 1 september 2010)

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

Prijs

Abonnementskosten

€ 0,00 per minuut

Bellen naar vaste nummers

€ 0,21 per minuut

Bellen naar alle mobiele nummers

€ 0,21 per minuut

Bellen naar voicemail

€ 0,21 per minuut

Sms

€ 0,21 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
worden in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden
Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
Voor het bellen naar de Telfort klantenservice met uw Telfort abonnement geldt een tarief van 0,10 (incl. btw)
per
minuut met een maximum van 15, – (incl. btw) per gesprek plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele
abonnement.
Het tarief van uw abonnement of bundel wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd volgens de CBS
Consumentenprijsindex
over het voorgaande kalenderjaar. De aanpassing geldt uitsluitend als op die datum meer dan 3 maanden van
uw
contractstermijn verstreken zijn. Meer informatie? www.telfort.nl/tarieven.
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.
Printvriendelijke versie

