Tarieven Budgetsim
Zakelijk
Met Budgetsim 24/7 kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week onbeperkt bellen. Kiest u voor een Budgetsim
Compleet variant dan kunt u in Nederland onbeperkt bellen en sms’en, 1 GB internetten en daarnaast
100 minuten of sms’jes of MB gebruiken binnen de EU.
Abonnement

Propositie	Sim-Only*	Standaard

Budgetsim 24/7	Onbeperkt bellen

€27,50

€32,50

Budgetsim 24/7 Compleet	Onbeperkt bellen en sms’en +
100 min/sms/mb in de EU + 1gb internet

€40,00

€47,50

*Sim-only korting is een actiekorting en geldt voor de gehele looptijd van het contract sim-only korting is alleen toe te passen bij 24/7
proposities.

Met Budgetsim is het mogelijk om zakelijke uren te scheiden van privé uren. Zo betaalt u alleen voor wat er
daadwerkelijk zakelijk verbruikt wordt. Wanneer u kiest voor een Budgetsim 9/5 of 12/5 variant wordt het
abonnement na zakelijke uren afgesloten voor uitgaand verkeer. Uw werknemer is dus wel bereikbaar maar
er kunnen geen kosten meer gemaakt worden. Wij bieden uw werknemer vervolgens de mogelijkheid om voor
eigen kosten het abonnement uit te breiden, u hoeft hier verder niets voor te doen.
Abonnement

Propositie

Zakelijke dagen

Zakelijke uren

Prijs p/m

Budgetsim 9/5	Onbeperkt bellen	Ma, Di, Wo, Do, Vr

8:00-18:00

€15,00

Budgetsim 9/5 Compleet	Onbeperkt bellen en sms’en, 	Ma, Di, Wo, Do, Vr
1gb, 100 min/sms/mb in de EU

8:00-18:00

€25,00

Budgetsim 12/5	Onbeperkt bellen	Ma, Di, Wo, Do, Vr

7:00-19:00

€27,50

Budgetsim 12/5 Compleet	Onbeperkt bellen en sms’en, 	Ma, Di, Wo, Do, Vr
1gb, 100 min/sms/mb in de EU

7:00-19:00

€40,00

Sms zonder bundel wordt, mits niet geblokkeerd, afgerekend tegen 15 cent per sms, internet zonder “compleet” add-on is niet mogelijk.
Internet buiten de bundel bij Budgetsim Compleet wordt afgerekend tegen 15 cent per MB. Contracten zijn aan te sluiten voor 1 of 2 jaar.
Per nieuw abonnement wordt €14,95 aansluitkosten in rekening gebracht. Nationale feestdagen zijn uitgesloten van zakelijke dagen en vallen
dus onder privé verkeer. Bedragen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

Extra modules
Abonnement

Propositie

Prijs p/m

Bellen binnen de EU	

100 minuten per maand extra voor bellen
en gebeld worden binnen de EU

€10,00

Data EU

100 MB per maand extra voor internet in de EU	 €10,00

Block 09xx tijdens zakelijke uren	Blokkeren commerciële voice
en sms diensten tijdens zakelijke uren

€0,50

Block roaming tijdens zakelijke uren	Blokkeren buitenland (roaming)
	verkeer tijdens zakelijke uren

€0,50

Block sms 	Blokkeren sms mogelijkheid

€0,50

Wanneer uw werknemers kiezen om het door u aangesloten zakelijke abonnement uit te breiden voor privé
Tarieven
Budgetsim
privé add-on
gebruik, brengen wij onderstaande tarieven
in rekening.
Bedragen
zijn inclusief btw.
Abonnement

Propositie

Prijs p/m

Budgetsim 9/5 Privé	Onbeperkt bellen buiten zakelijke uren

€15,00

Budgetsim 9/5 Compleet Privé 	Onbeperkt bellen en sms’en, 1gb,
100 min/sms/mb in de EU buiten zakelijke uren

€25,00

Budgetsim 12/5 Privé	Onbeperkt bellen buiten zakelijke uren

€10,00

Budgetsim 12/5 Compleet Privé	Onbeperkt bellen en sms’en, 1gb,
100 min/sms/mb in de EU buiten zakelijke uren

€17,50

Sms zonder bundel wordt afgerekend tegen 15 cent per sms, Internet zonder “compleet” add-on is niet mogelijk. Internet buiten
de bundel bij Budgetsim Compleet wordt afgerekend tegen 15 cent per MB. Contracttermijnen zijn gelijk aan contracttermijnen bij
zakelijke contracten. Nationale feestdagen zijn uitgesloten van zakelijke dagen en vallen dus onder privé verkeer. Bedragen voor privé
abonnementen zijn inclusief BTW.

Voor meer informatie kijk op www.budgetsim.nl

