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De mobiele revolutie
Ruud Uphoff

Uit Brussel komen ook leuke dingen! Zo kun je sinds juni, vanuit elk
ander land in de EU, gewoon bellen met je mobiele telefoon, zonder dat
je bij thuiskomst een doodschrik krijgt over de rekening. Je belminuten

en databundels zijn voortaan in de hele EU geldig. Als je tijdens je
vakantie naar huis belt, is dat gewoon een binnenlands gesprek.

Dwang vanuit Brussel waar de aanbie‐
ders niet echt blij mee waren, maar als
het niet anders kan, dan maak je van
de nood een deugd door het eens lekker
commercieel van de daken te schreeu‐
wen: ‘bij ons bel je in de hele EU, ge‐
woon uit je bundel. En je gebruikt ook
je internetbundel zonder extra kosten!
Oh, wat zijn we toch geweldig!’
Nu is het logisch dat de aanbieder van
een product zijn voortbrengsel flink
overdreven de hemel in prijst. Daar is
niets mis mee, maar je moet bij sommi‐
ge aanbieders wel even opletten hoe je
teruggepakt wordt.

We hebben het over ‘roaming’. Wat is dat?
Dat is het gebruik maken van een ande‐
re dan je eigen aanbieder als je op reis
bent in het buitenland.
In Berlijn heb je echt geen mast van KPN,
maar je mag best die van de plaatselijke
Duitse aanbieder gebrui‐ken. Dat heet
‘roaming’ (zwerven). En tot voor kort
bracht die buitenlandse aanbieder dan
kosten in rekening bij jouw Nederlandse
aanbieder: roaming‐kosten, die uiteraard
op jouw rekening verschenen. Dat, en
niets anders, is wat sinds 15 juni 2017
niet meer mag van de EU.
Jawel, dát, en niet meer, is roaming.

Voor bellen vanuit Nederland naar an‐
dere EU‐landen, verandert er niets,
want dat is geen roaming, dus als je
ook wel eens naar je zus in Madrid of je
neef in Stockholm belt, kun je wel eens
stevig aan de kassa geroepen worden.
Gelukkig zijn de meeste aanbieders, na
kritiek vanuit het publiek, er nu wel
duidelijk over. Maar naar de tarieven
voor bellen vanuit Nederland naar de
rest van de EU moet je vaak moeilijk
zoeken.

Sim Only te kust en te keur

Sim Only (alleen een SIM‐kaartje) kies
je als zelf een mobiele telefoon hebt
gekocht of gaat kopen. Er is een enor‐

me keuze uit aanbieders en abonemen‐
ten, maar kijk eerst even bij wie je ook
al internet en/of tv hebt. Dat kan aar‐
dig in de prijs schelen, met name bij
KPN en Ziggo.
Hieronder een paar aanbieders die, po‐
sitief of negatief, anders zijn dan ande‐
ren.

Hollandsnieuwe

• Hollandsnieuwe levert één bundel
voor belminuten, sms en MB’s. Een
interessante benadering. Wel is de
minimale contractduur één jaar. De
bundels lopen van 1000 tot 4000,
voor € 10,‐ tot € 15,‐ De tarieven
vanuit Nederland naar de EU zitten
echter ver verstopt: € 0,51 per mi‐
nuut! Maar let op, laat je niet
pakken: Na afloop van de contract‐
periode, volgt automatische verlen‐
ging met dubbel tarief.
www.hollandsnieuwe.nl/sim‐only

Youfone

• Youfone. Heeft een abonnement,
maandelijks opzegbaar, waarmee je
voor € 11,‐ per maand onbeperkt
kunt bellen. Maar let op: bellen van‐
uit Nederland naar de rest van de EU
kost 60 ct/min.
www.youfone.nl

Simyo

• Simyo is van origine een aanbieder
van goedkoop prepaid. Nergens an‐
ders kun je voor 10 ct/min terecht.
Maar al enkele jaren kun je er ook
terecht voor Sim Only. Iets duurder
dan Youfone is onbeperkt bellen €
13,‐ maar bellen vanuit Nederland
naar de rest van de EU kost hier 23
ct/min, een veel redelijker tarief dan
bij veel ande‐ren.
PAS OP: bij deze aanbieder kun je
nog buiten je bundel gaan voor mo‐
biel internet.
En dat kan flink geld kosten.
www.simyo.nl

Robin mobile

• Robin mobile benadert verschillende
prijzen van abonnementen op een
heel aparte manier. Alles (op een na)
is namelijk onbeperkt bellen en in‐
ternet. Hoeveel je betaalt hangt af
van de snelheid, niet van bundels.
Het hoeft dus geen gedwongen 4G te
zijn. Maar met abonnementen vanaf
€ 19,95 met 2 Mb/s zijn ze ook niet
echt goedkoop. De volle 4G‐snelheid
kost je € 39,95. Die snelheid haalt
het overigens niet bij die van KPN.
Maar wat wel interessant kan zijn is
‘Robin Entree’: voor €14,95 een
abonnement zonder internet, dus al‐
leen onbeperkt bellen. Daarbij kun je
toch (traag) WhatsApp en Twitter ge‐
bruiken via 3G. Bellen vanuit Neder‐
land naar de EU valt bij Robin ook
onder je abonnement, maar met een
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maximum van 100 minuten. Wil je
meer, dan kun je het abonnement
combineren met een vorm van pre‐
paid. Je zet beltegoed neer via de
website of via een SMS en betaalt
dan vanuit NL naar EU slechts 9
ct/min!
www.robinmobile.nl/producten

KPN

• KPN zonder meer is duur, dat wordt
anders als je al andere producten van
KPN of XS4ALL afneemt.
Een voorbeeld:
Ik nam ‘Onbeperkt bel/sms’ met 10
GB databundel voor € 30,‐ Maar daar
gaat 5 euro af omdat ik ook tv en In‐
ternet van XS4ALL heb. Mijn TV Plus‐
pakket van € 10,‐ werd nu gratis, dus
ik betaal effectief € 15,‐ en hoef
nergens meer naar om te kijken,
want ook mijn data‐bundel verdub‐
belt: naar 20 GB.

Voor een huisgenoot die niet veel
belt, maar wel het internet op wil,
neem ik het goedkoopste abo van €
13,50 zonder internet, dat nu € 8,50
kost. De 150 minuten worden er 300.
Elke maand sta ik 100 MB af aan dat
nummer, zodat het toch Internet
heeft.

Onderling bellen is gratis, dus mijn
vaste telefoon doorschakelen kost
ook niets.

Onder de abonnementen ‘Onbeperkt
bel/sms’ valt bij KPN ook bellen van‐
uit Nederland. Fair use: 60 dagen per
jaar. Heb je familie elders in de EU,
dan kun je die gerust eenmaal per
week bellen, want die 60 dagen
hoeven niet aaneengesloten te zijn.
Het bovenstaande heeft betrekking
op een contract van twee jaar. Eén
jaar kan ook, maar is dan duidelijk
duurder.
www.kpn.com/mobiel/sim‐only

Ziggo

• Ziggo mobiel? Ja, middels een deal
met Vodafone. Het geheel is onge‐
veer gelijk aan de onbeperkte abon‐
nementen van KPN. Bellen vanuit
Nederland valt daar net als bij KPN
ook onder, maar is beperkt tot 100
minuten per maand. Uiteraard alleen
voor wie ook TV en internet van Zig‐
go afneemt.
www.vodafone.nl/shop/mobiel/

abonnement/

Tele2

• Tele2 heeft ook leuke aanbiedingen
en vooral de mogelijkheid tot maan‐
delijks opzeggen zal menigeen aan‐
spreken. Voor € 26,‐ heb je ‘alles
onbeperkt’ in de EU.

Maar pas op: bellen vanuit Nederland
naar de rest van de EU kost goud.
Naar een mobiel in Duitsland tikt de
teller elke minuut een euro af!

Abonnement met toestel?

Overweeg het alternatief!
De grap waarbij je zogenaamd een
gratis toestel kreeg, gepaard aan hoge
beltarieven waardoor je in feite het
toestel betaalde, gaat al lang niet meer
op. Aanbieders zijn gedwongen duide‐
lijk te laten zien dat je het toestel
koopt op afbetaling, met bijkomende
BKR‐registratie.

Maar is de mobiele nood zo hoog dat je
daar in moet trappen? Het alternatief is
het toestel zelf aanschaffen. Geen BKR‐
gedoe, maar ook veel andere voorde‐
len. Lenovo levert de serie ‘Moto’. De
duurste, de Lenovo Moto G5 Plus, voor
minder dan € 250,‐, doet in niets onder
voor zo’n dure Samsung, maar heeft
stock Android 7.1 zonder dat er rotzooi
wordt geïnstalleerd waar je niet om
vroeg.

Een extra SD‐kaart kan ook als uitbrei‐
ding van het werkgeheugen dienen als
je aan 32 GB niet genoeg hebt (Samsung
blokkeert dat!). Het apparaat is ook nog
eens Dual SIM! Aparte telefoon voor
werk of privé in één toestel!
Google op: ‘moto g5 plus’.




