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Vorige tarieven 
 

 
Abonnementen: 

• Mobile 
• Pack Generation Internet + Mobile 
• Packs met Smile Together 
• Proximus Easy &Easy+ 
• Proximus Smart 
• Smart+ 
 • Smart+ FullControl 
 • Smile 

 
 

 

Herlaadkaarten: 

• Evening Talk 
• Pay&Go Anytime 
• Pay&Go Classic 
• Pay&Go Flex 
• Pay&Go Freetime 
• Pay&Go Original 
• Pay&Go Student 
• Pay&Go Together 
• Pay&Go International 
• Pay&Go Generation Connect 
• Pay&Go Smart 
• Pay&Go Max 
• Pay&Go Easy 
• Pay&Go Night&Weekend 

 
 
 

Vorige opties 
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Mobile 
 

Mobile 

 
 

Mobile 
 

Prijs/maand 
Inbegrepen minuten of 

sms’en naar alle netwerken1
 

Inbegrepen 
MB4

 

Prijs buiten de 
bundel5 

Start 5 Bis 
(start contractdatum vóór 
16/08/2011) 

 
€ 8 

 
20 min. of 33 sms’en 

 
- 

€ 0,26/min. 
€ 0,16/sms 
€ 0,85/MB 

Start 5 Bis 
(start contractdatum vanaf 
16/08/2011) 

 
€ 8 

 
20 min. of sms’en 

 
- 

€ 0,25/min. 
€ 0,15/sms 
€ 0,85/MB 

 
Start 10 

 
€10.50 

 
60 min. of sms’en 

 
- 

€ 0,21/min. 
€ 0,11/sms 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 10 

 
€ 10,86 

 
55 min. of 67 sms’en 

 
- 

€ 0,20/min. 
€ 0,16/sms 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 15 

 
€ 15,75 

 
105 min. of sms’en 

 
- 

€ 0,21/min. 
€ 0,11/sms 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 20 

 
€ 21,72 

 
115 min. of 148 sms’en 

 
- 

€ 0,19/min. 
€ 0,15/sms 
€ 0,85/MB 

 
Comfort 30 

 
€ 32,57 

 
175 min. of 222 sms’en 

 
- 

€ 0,19/min. 
€ 0,15/sms 
€ 0,85/MB 

 
Favorite 35 

 
€ 36,75 

 
300 min. of sms’en 

 
150 MB 

€ 0,21/min. 
€ 0,11/sms 
€0,10/MB 

 
Favorite 50 

 
€ 54,29 

 
415 min. of 500 sms’en 

 
500 MB 

€ 0,13/min. 
€ 0,11/sms 
€ 0,10/MB 

 
Favorite 55 

 
€ 57,75 

 
600 min. of sms’en 

 
50 MB 

€ 0,16/min. 
€ 0,11/sms 
€ 0,10/MB 

 
Intense 80 

 
€ 86,86 

 
1.000 min. of 1.000 sms’en 

 
500 MB 

€ 0,13/min. 
€ 0,09/sms 

€ 0,10/MB 

 

Prijs incl. BTW. Het uitsturen van een MMS kost € 0,50/MMS. 
 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, oor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 
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Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 
 

Het surf volume inbegrepen in uw bundel en de prijs buiten de bundel zijn geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 
 

Mobile Anytime 
 

 10 
Prijs/maand €11,13 

Voordelig tarief €0,27/min. 
€0,12/sms 
€0,85/MB 

Inbegrepen in de bundle  
+ Permanent voordeel1 300 gratis belminuten naar vaste lijnen 

 

Ongebruike minuten van het permanent voordeel worden 
niet overgedragen naar de volgende maand. 

 

Prijs incl. BTW. Het uitsturen van een MMS kost € 0,50/MMS. 
 

De minuten inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor oproepen en SMS’en vanuit België naar vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 

Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 
 

De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene 
voorwaarden. 

 
 

1 De ongebruikte minuten worden niet overgedragen naar de volgende maand 
 
 
 
 
 

Pack Generation Internet + Mobile 
 

Het Pack Generation, da's Generation Internet (surf thuis) + Generation MTV (bel op gsm) aan een voordelige prijs. 
 

• Betaal niet € 61,75/maand (€ 41,75 voor Generation Internet en € 20 voor Generation MTV), 

• Maar slechts € 49,99/maand voor het Pack Generation, d.w.z. een permanent voordeel van € 11,76/maand. 

 
Generation Internet Generation MTV 

Maandelijks volume: 50 GB 10.000 gratis sms'en 24/24 



 

4 
 

 Sensitivity: Confidential  
 

 

Ontvangstsnelheid: tot 12 Mbps1
 60 belminuten/maand 

Verzendingsnelheid: 400 Kbps 10 MB 

Werkt met of zonder vaste lijn Gratis toegang to 2 MTV Mobile TV kanalen** 2 : Snax & Trax 

 

Modem tegen betaling, niet terugbetaalbaar bij opzegging. 

 
 

 

* 1 De ontvangstsnelheid hangt af van de afstand tussen het aansluitpunt en de telefooncentrale van uw 

computerinstallatie en van uw interne bekabeling. 

 

** 2 Het enige dat u nodig hebt, is een 3G-gsm die compatibel is met Mobile TV en waarmee u verbinding kan maken met 

het internetDe minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 

 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in 

de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

 

Het surf volume inbegrepen in uw bundel en de prijs buiten de bundel zijn geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 
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Packs met Smile Together 
 

Het Smile Together-tariefplan (bel op gsm) wordt 15% goedkoper waanneer die gecombineerd wordt met Internet (surf 

thuis) en / of met Proximus TV (bekijk TV). 

 

U kunt tot 5 Smile Together-bundels per Pack bestellen met telkens een 15% korting. 

 
 

Tariefplan 
Smile 
Together 10 

Smile 
Together 20 

Smile 
Together 35 

Smile 
Together 55 

Smile 
Together 75 

Maandelijks bedrag 
buiten een Pack 

 

€ 11,24 
 

€ 22,48 
 

€ 39,35 
 

€ 61,83 
 

€ 84,31 

Maandelijks bedrag 
binnen een Pack 

 

€ 9,10 
 

€ 18,20 
 

€ 31,85 
 

€ 50,05 
 

€ 68,25 

 
 

+ Permanent 
Together- voordeel 

Elke maand 600 gratis belminuten naar Proximus-nummers en vaste lijnen (uitgezonderd speciale 
nummers), op zaterdag, zondag en feestdagen. 
Ongebruikte gratis minuten (600 min./maand) worden niet overgedragen naar de volgende maand. 
Ongebruikte bundel-minuten worden eenmalig overgedragen naar de volgende maand. Deze worden 
eerst verbruikt alvorens de 600 gratis belminuten van de lopende maand te gebruiken. 

 
 

De minuten inbegrepen in uw permanent voordeel zijn geldig**: 
 

- Voor oproepen vanuit België naar alle Proximus-nummers en vaste netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen vanuit de Europese Unie* naar alle Proximus-nummers en vaste netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 
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Proximus Easy 10 25 

Prijs/maand1
 € 11 € 26 

 
 
 

Inbegrepen 

50 min. 
 
 
 

 
50 sms’en 

100 min. 
 
onbeperkt bellen ’s avonds en 

in het weekend2
 

 

100 sms’en 

 
 

Prijs buiten de bundel 

€ 0,20/min. 
€ 0,10/sms 
€ 0,50/mms 
€ 0,85/MB 

€ 0,20/min. 
€ 0,10/sms 
€ 0,50/mms 
€ 0,85/MB 

 

 
 

 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 

 
 

 

1 Alle prijzen zijn inclusief btw. Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61ste seconde. Zodra het krediet 

van uw bundel is opgebruikt, worden oproepen en sms'en aangerekend volgens het geldende tariefplan. Ongebruikte 

minuten of sms’en van uw bundel worden niet overgedragen naar de volgende maand. 
2 Onbeperkt gebruik enkel voor persoonlijk gebruik overeenkomstig de algemene voorwaarden. Geldig ‘s avonds na 19 u 

(en tot 7 u ‘s morgens), op zaterdag, zondag en feestdagen, Belgische tijd. 

 
Proximus Easy+ 10 15 25 45 

Prijs/maand € 11 € 16 € 26 € 46 

 
Inbegrepen 

20 min. 
 

Onbeperkt sms’en 

150 min. 
 

Onbeperkt sms’en 

240 min. 
 

Onbeperkt sms’en 

Onbeperkt bellen 
 

Onbeperkt sms’en 

 
Prijs buiten de bundel 

€ 0,25/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,20/min 
€ 0,50/MMS 
€ 0,85/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,85/MB 

 
€ 0,50/mms 
€ 0,85/MB 

 

 
 

 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
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- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in 

de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 

 
 

 

Alle prijzen zijn inclusief btw. Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61ste seconde. Onbeperkt gebruik 

uitsluitend voor persoonlijke doeleinden conform de algemene voorwaarden. Zodra het krediet van uw bundel is 

opgebruikt, worden de oproepen en sms'en aangerekend overeenkomstig het toepasselijke tariefplan. De niet-gebruikte 

belminuten en sms'en worden niet overgedragen naar de volgende maand. Genieten van het Proximus 4G-netwerk doet u 

met een compatibel toestel. 4G netwerk: Alle klanten genieten van een 4G- snelheid tot 50 Mbps. Klanten met een 

tariefplan Generation Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de 

tariefplannen Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en Pro) genieten van een ultrasnelle verbinding tot 

129 Mbps. 

4G+ netwerk: Sinds 30 oktober 2015 kunnen alle mobiele Proximus-klanten met een 4G+ compatibel toestel genieten van 

de voordelen van 4G+ in 20 belangrijke steden en aan de Belgische kust (Brussel & de Brusselse Rand, Gent, Antwerpen, 

Leuven, Namen, Luik, Charleroi, Hasselt, Brugge, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, Mechelen, Waver, Waterloo, Halle, Genk, 

Louvain-la-Neuve, La Louvière, Bergen). Klanten met een tariefplan Generation Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, 

Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de tariefplannen Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en 

Pro) genieten van een ultrasnelle verbinding tot 225 Mbps. 
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Proximus Smart 
 
 

Proximus 
Smart 

20 +203
 +303

 35 
+35 

45 45 Anytime + 45 (4G)3
 

Prijs/maand1
 € 21 € 21 € 31 € 36 € 36 € 46 € 46 € 46 

 
 
 
 
 
 

 
Inbegrepen2

 

120 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
1 GB 

120 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
1 GB 

180 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
1,5 GB 

120 min. 
 

onbeperkt 
bellen ‘s 

avonds en 
in het 

weekend 
 
 
 
 

 
onbeperkt 

sms’en 
 

1,5 GB 

300 min. 
Naar alle 
andere 

netwerken 
 

onbeperkt 
naar alle 
mobiele 

nummers 
van 

Proximus 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
2 GB 

120 min. 
 

onbeperkt 
bellen ‘s 

avonds en 
in het 

weekend 
 
 
 
 

 
onbeperkt 

sms’en 
 

2 GB 

400 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
2,5 GB 

300 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onbeperkt 
sms’en 

 
3 GB (4G) 

 

Prijs buiten 
de bundel 

€ 0,20/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,20/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,15min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,15/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

 

 
 

 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor oproepen en SMS’en vanuit België naar vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
Het surf volume inbegrepen in uw bundel en de prijs buiten de bundel zijn geldig** in België en in de Europese Unie*. 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 

 
 

 

1 Alle prijzen zijn inclusief btw. Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61ste seconde. Zodra het krediet 

van uw bundel is opgebruikt, worden oproepen en sms'en aangerekend volgens het geldende tariefplan. Ongebruikte 

minuten of sms’en van uw bundel worden niet overgedragen naar de volgende maand. 
2 Onbeperkt gebruik enkel voor persoonlijk gebruik overeenkomstig de algemene voorwaarden.  Geldig ‘s avonds na 19 u 

(en tot 7 u ‘s morgens), op zaterdag, zondag en feestdagen, Belgische tijd. De onbeperkte sms'en zijn niet geldig voor 

SMS Online. Het inbegrepen surfvolume wordt berekend per schijf van 1 kb. Ongebruikte MB worden niet overgedragen 

naar de volgende maand. 
3 Abonnement beschikbaar als gecombineerd aanbod met gsm. Indien u koos voor een gsm, hebt u een contract van 24 

maanden. Opzegging van het contract vóór de vervaldatum geeft aanleiding tot de betaling van een 

verbrekingsvergoeding, waarvan het bedrag afhangt van de ontvangen korting en de resterende periode tot de normale 

vervaldatum van uw gsm-contract. 
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Smart+ 
 
 

Smart+ 15 25 45 65 

Prijs/maand € 16 € 26 € 46 € 66 

 
 
 

Inbegrepen 

120 min. 
 

 

Onbeperkt sms’en 

1 GB 

300 min. 
 

 

Onbeperkt sms’en 

2 GB 

Onbeperkt bellen 
 

 

Onbeperkt sms’en 

4 GB 

Onbeperkt bellen 
 

240 min. vanuit België naar de EU1 

Onbeperkt sms’en 

10 GB 

 

Prijs buiten 
de bundel 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

€ 0,25/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,12/MB 

 

 
 

 

1 Åland, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,  Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Gibraltar, 
Griekenland, Guadeloupe, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion, 
Roemenië, Saint-Barthélemy, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden. (uitgezonderd oproepen en sms'en naar speciale nummers) 

 
 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in 

de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 

Het surf volume inbegrepen in uw bundel en de prijs buiten de bundel zijn geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 

 
 

 

• Alle prijzen zijn inclusief btw. 

• Onbeperkt gebruik uitsluitend voor persoonlijke doeleinden conform de algemene voorwaarden. 

• Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61ste seconde. 

• Het surfvolume wordt gefactureerd per schijf van 1 KB. 

• Zodra het krediet van uw bundel is opgebruikt, worden de oproepen en sms'en aangerekend overeenkomstig het 
toepasselijke tariefplan. De niet-gebruikte belminuten en sms'en worden niet overgedragen naar de volgende 
maand. 

• Genieten van het Proximus 4G-netwerk doet u met een compatibel toestel. 

• 4G netwerk: Alle klanten genieten van een 4G- snelheid tot 50 Mbps. Klanten met een tariefplan Generation 
Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de tariefplannen Mobile 
Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en Pro) genieten van een ultrasnelle verbinding tot 129 Mbps. 

• 4G+ netwerk: Sinds 30 oktober 2015 kunnen alle mobiele Proximus-klanten met een 4G+ compatibel toestel 
genieten van de voordelen van 4G+ in 20 belangrijke steden en aan de Belgische kust (Brussel & de Brusselse 
Rand, Gent, Antwerpen, Leuven, Namen, Luik, Charleroi, Hasselt, Brugge, Kortrijk, Aalst, Sint-Niklaas, 
Mechelen, Waver, Waterloo, Halle, Genk, Louvain-la-Neuve, La Louvière, Bergen). Klanten met een tariefplan 
Generation Connect, Proximus Smart+ 45 of hoger, Bizz Smart XL40 of hoger, Intense, Europe of de 
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tariefplannen Mobile Internet (Comfort, Favorite, Favorite for iPad en Pro) genieten van een ultrasnelle 
verbinding tot 225 Mbps. 

 
 

 

Smart+ FullControl 
 
 

Smart+ FullControl 15 25 45 

Prijs/maand Beperkt budget van € 15 Beperkt budget van € 25 Beperkt budget van € 45 

 
 

Inbegrepen 

120 min. 

Onbeperkt sms’en 

1 GB 

300 min. 

Onbeperkt sms’en 

2 GB 

Onbeperkt bellen 

Onbeperkt sms’en 

4 GB 

 
Prijs buiten de bundel 

€ 0,30/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,50/MB 

€ 0,30/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,50/MB 

€ 0,30/min. 
€ 0,50/mms 
€ 0,50/MB 

 

 
 

 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 
 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, oor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 

Het surf volume inbegrepen in uw bundel en de prijs buiten de bundel zijn geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 
 
 

 
 

 
 

• Alle prijzen zijn btw inbegrepen. De oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde. 

Onbeperkt gebruik uitsluitend voor persoonlijk gebruik conform de algemene voorwaarden. 

• Het verbruik binnen en buiten het abonnement wordt gefactureerd per schijf van 1 KB. Als de bundel opgebruikt 
is, worden de oproepen en sms’en gefactureerd volgens het toepasselijke tariefplan. Niet-gebruikte minuten, 
sms’en en MB worden niet overgedragen naar de volgende maand. 
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Smile 
 

Smile 5 & Smile Together 
 
 

 Smile 5 Smile 10 Together 

Prijs/maand* € 8 €11,42 

Maximaal aantal 
minuten in de 
bundel 

 
20 min. 

 
40 min. 

 
Prijs binnen of 
buiten de bundel 

€ 0,25/min. 
€ 0,15/sms 
€ 0,50/mms 
€ 0.85/MB 

€ 0,28/min. 
€ 0,13/sms 
€ 0,50/mms 
€ 0,85/MB 

 
 
 

 
+ Permanent 
Together-voordeel 

 600 belminuten gratis naar Proximus-nummers en vaste lijnen op zaterdag, zondag en 
feestdagen. 
 
Ongebruikte gratis minuten (600 min./maand) worden niet overgedragen naar de 
volgende maand. 
 
Ongebruikte bundel-minuten worden eenmalig overgedragen naar de volgende maand. 
Deze worden eerst verbruikt alvorens de 600 gratis belminuten van de lopende maand te 
gebruiken. 

 
 

Prijzen incl. BTW. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

De minuten in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 

- Voor alle oproepen vanuit België naar alle Proximus-nummers en vaste netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen vanuit de Europese Unie* naar alle Proximus-nummers en vaste netwerken in 

de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 
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Smile Anytime All Networks 
 
 

Smile Anytime All Networks 5 10 

 Prijs/maand* € 8 € 11,69 

Inbegrepen belminuten in de bundel 20 min. 25 min. 

Prijs per minuut buiten de bundel € 0,28 € 0.29 

Prijs per sms € 0,18 

Prijs  per MB € 0.85 

 

Prijzen incl. BTW. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

De minuten inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle vaste en mobiele netwerken in de Europese 

Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 
 
 

 

Smile Anytime Proximus 

 
Smile Anytime Proximus 5 

Prijs/maand* € 8 

Inbegrepen belminuten naar Proximus-nummers 20 min. 

Prijs per minuut naar Proximus-nummers buiten de bundel € 0,17 

Prijs per minuut naar andere netwerken of vaste lijnen € 0,28 

Prijs per sms € 0,17 

Prijs per MB € 0.85 

 

Prijzen incl. BTW. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

De minuten inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 

- Voor oproepen en SMS’en vanuit België naar vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 
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*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 

 
 

Smile Freetime 
 
 

Smile Freetime 5 10 

Prijs/maand* € 8 € 11,69 

Maximaal aantal minuten 
in de bundel 

20 min. 40 min. 

Prijs per minuut binnen of 
buiten de bundel 

€ 0,29 € 0,29 

Prijs per sms binnen of 
buiten de bundel 

€ 0,18 € 0,15 

Prijs per MB € 0.85 € 0.85 

 
+ Permanent voordeel 

 
/ 

Elke maand 600 belminuten gratis om te bellen naar Proximus. Te gebruiken tijdens 
het weekend en op feestdagen (niet overdraagbaar). 

 

Prijzen incl. BTW. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

De minuten en SMS inbegrepen in uw bundel en de prijzen buiten bundel zijn geldig**: 

- Voor oproepen en SMS’en vanuit België naar vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar vaste en mobiele netwerken in de 

Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 

De prijs per MB is geldig** in België en in de Europese Unie*. 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 
** Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene voorwaarden. 
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Evening Talk 
 
 

Tarieven *  
Naar Proximus mobiele nummers*** € 0,35 /min 
Naar vaste lijnen**** € 0,35 /min 
Andere netwerken***** € 0,35 /min 

 

Sms’en € 0,18 

MMS € 0,50 

Internet on GSM € 0,85 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

 
** Belgische uren 

 
*** Gesprekken vanuit de Europese Unie naar alle mobiele nummers van het Proximus netwerk 

 
**** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
*****Gesprekken in België naar alle mobiele netwerken in België, uitgezonderd de mobiele nummers van het 

Proximus netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.). Buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie 

(1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd de mobiele nummers van het Proximus 

netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
 

De prijzen van de SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd de 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste netwerken 

van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Anytime 
 

Tarieven*  

Bellen naar mobiele nummers** € 0,35 / min. 

Bellen naar vaste lijnen*** € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,18 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus  

Herlaadbeurt van € 10 of meer 20% extra krediet 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Gesprekken in België naar alle mobiele netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, 

enz.) en buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
*** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
De prijzen van de SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

 
- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers 

(voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle netwerken van de Europese 

Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 



 

16 
 

 Sensitivity: Confidential  
 

 

Pay&Go Classic 
 

Tarieven *  

Bellen naar mobiele nummers** € 0,35 / min. 

Bellen naar vaste lijnen*** € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,14 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus*  

Herlaadbeurt van € 10 of meer 20% extra krediet 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Gesprekken in België naar alle mobiele netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, 

enz.) en buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
*** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
De prijzen van de SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

 
- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers 

(voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle netwerken van de Europese 

Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Flex 
 

Tarieven *  

Bellen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,1260 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

U geniet automatisch van bonus 1 maar u kunt veranderen zo vaak u wilt: typ #133*1# (voor bonus 1), #133*2# (voor 

bonus 2), #133*3# (voor bonus 3) of #133*4# (voor bonus 4) op uw gsm en druk op Verzenden. De verandering 

treedt bij de eerstvolgende herlaadbeurt in werking. 

 
 

Herlaadbonus * 
Herladen 

voor €10 

Herladen 
voor €15 of meer 

1: gratis bellen naar vaste lijnen 24/24 
(standaard geactiveerd)*** 

 

150 belminuten 
 

600 belminuten 

2: gratis bellen naar Proximus 
en vaste lijnen tijdens het weekend** 

 

150 belminuten 
 

600 belminuten 

3: gratis extra belkrediet +10% krediet +20% krediet 

4: gratis MB om te surfen op uw GSM 10 MB 25 MB 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Belgische uren. Gesprekken in België naar alle vaste netwerken in België en mobiele nummers van het Proximus 

netwerk. Buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste netwerken binnen de Europese Unie (1) en 

naar mobiele nummers van het Proximus netwerk. 

 
***Gesprekken in België naar alle vaste netwerken in België. Buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) 

naar vaste netwerken binnen de Europese Unie (1) 

 
De prijzen van de oproepen, SMS’en en de MMS’en uit de herlaadbundel zijn geldig (2): 

 
- Voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle netwerken in België, uitgezonderd de speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle van de Europese 

Unie (1), uigezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
Het surfvolume inbegrepen in uw herlaadbonus en de prijs per MB zijn geldig (2) in België en in de landen van de 

Europese Unie (1). 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie (1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Freetime 
 

 

Tarieven *  

Bellen naar mobiele nummers € 0,35/ min. 

Bellen naar vaste lijnen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,14 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus *  

Herlaadbeurt van € 10 of meer 600 gratis minuten naar Proximus nummers gedurende weekends en feestdagen.** 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Belgische uren. Voor gesprekken vanuit de Europese Unie (1). 

 
De prijzen van de oproepen, SMS’en en MMS’en buiten de herlaadbonus zijn geldig (2): 

 
- Voor oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd de 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor oproepen, SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie (1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Original 
 
 

Tarieven * Van 8u tot 19u** 

Bellen naar mobiele Proximus nummers*** € 0,35 / min. 

Bellen naar vaste lijnen**** € 0,35 / min. 

Bellen naar andere netwerken***** € 0,35 / min. 

SMS € 0,18 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus *  

Herlaadbeurt van € 10 of meer 20% extra krediet 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Belgische uren 

 
***Voor gesprekken vanuit de Europese Unie naar mobiele nummers van het Proximus netwerk 

 
**** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
*****Gesprekken in België naar alle mobiele netwerken in België, uitgezonderd de mobiele nummers van het 

Proximus netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.). Buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie 

(1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd de mobiele nummers van het Proximus 

netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
 

De prijzen van de SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

 
- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd de 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste netwerken 

van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Student 
 
 

Tarieven * Van 8u tot 19u** Van 19u tot 8u** 

Bellen € 0,35 /min 

Sms’en € 0,18 / sms € 0,12 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus *  

Herlaadbeurt van € 10 of meer 20% extra krediet 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Belgische uren 

 
De prijzen van de minuten, SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

 
- Voor alle minuten, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle minuten, SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie (1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Together 
 
 

Tarieven *  

Bellen naar mobiele nummers*** € 0,35 / min. 

Bellen naar vaste lijnen**** € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,13 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

Herlaadbonus *  

Herlaadbeurt van € 10 of 
meer 

600 gratis minuten naar Proximus nummers en vaste lijnen gedurende weekends en 
feestdagen.** 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste herlaadbeurt. 

 
** Belgische uren. Voor gesprekken vanuit België naar mobiele nummers van het Proximus netwerk en vaste lijnen in 

België. Buiten België, voor gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar mobiele nummers van het Proximus netwerk 

en naar vaste lijnen in de Europese Unie (1). 

 
*** Gesprekken in België naar alle mobiele netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, 

enz.) en, buiten België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
**** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
De prijzen van de SMS’en en de MMS’en buiten de herlaadbonus zijn geldig (2): 

 
- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd de 

speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste netwerken 

van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go International 
 
 

Tarieven *  

Bellen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,1260 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

De prijzen van de minuten, sms’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

 
- Voor alle oproepen, sms’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, sms’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie (1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 

 

 

Bonus *  

Voor elke minuut bellen naar één van deze 50 landen krijgt u 1 gratis minuut extra op het Proximus netwerk, met een 
maximum van 500 minuten, geldig 31 dagen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Canada, 
China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, 
India, Israël, Italië, Japan, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, 
Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovakije, 
Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, USA (Verenigde Staten van Amerika), Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, 
Zwitserland. 

 

* Prijzen incl. btw.. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig 

gedurende 31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10 of meer die plaatsvindt binnen 31 dagen na uw laatste 

herlaadbeurt. 
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Pay&Go Generation Connect 
 
 

Tarieven *  

Bellen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,12 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

Herlaadbonus *  

Herlaadbeurt van €20 of 
meer 

 

2GB + onbeperkt sms’en (enkel met automatische herlaadbeurt)** 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 20. 

 
**Voor alle SMS’en vanuit België naar belgische netwerken, uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.). 

Buiten België, voor alle SMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle netwerken van de Europese Unie (1) (2), 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.). De GB zijn geldig in de Europese Unie (1) (2). 

 

 
De prijzen van de minuten, SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

- Voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Smart 
 
 
 

 

Tarieven * 
Van maandag tot en met 
vrijdag van 7u tot 16u** 

Maandag tot en met vrijdag 
van 16u tot 7u + weekends 

en feestdagen.** 

Bellen € 0,35 /min 

Sms’en € 0,12 / sms € 0,08 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

Herlaadbonus *  

 

Herlaadbeurt van € 10 
Onbeperkt sms’en van maandag tot vrijdag, van 16u tot 7u** en tijdens de weekends en 
feestdagen + 100 MB.*** 

Herlaadbeurt van € 15 Onbeperkt sms’en 24/24 + 150 MB.*** 

Herlaadbeurt van € 25 ou 
plus 

 

Onbeperkt sms’en 24/24 + 500 MB.*** 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10. 

 
** Belgische uren 

 
***Voor alle SMS’en vanuit België naar belgische netwerken, uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.). 

Buiten België, voor alle SMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle netwerken van de Europese Unie (1) (2), 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.). De GB zijn geldig in de Europese Unie (1) (2). 

 
De prijzen van de oproepen, SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

- Voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Max 
 

Herlaadbeurt * Bundel geldig gedurende 31 dagen 

Herlaadbeurt van € 15 90 min. bellen + onbeperkt sms’en + 500 MB 

Herlaadbeurt van € 25 150 min. bellen + onbeperkt sms’en + 1,5 GB 

Herlaadbeurt van € 50 360 min. bellen + onbeperkt sms’en + 2 GB 

 

 

Tarieven *  

Bellen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,12 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

. 

Zowel de minuten en SMS’en inbegrepen in de herlaadbonus als de prijzen van de oproepen, SMS’en en MMS’en buiten 

de herlaadbonus zijn geldig (2): 

- Voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vat de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
Het surfvolume inbegrepen in de herlaadbonus en de prijs per MB zijn geldig (2) in België en in de landen van de 

Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Easy 
 

Tarieven *  

Bellen € 0,35 / min. 

Sms’en € 0,12 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,50 / MB 

 

U geniet automatisch van bonus 1 maar u kunt veranderen zo vaak u wilt: typ #133*1# (voor bonus 1), #133*2# (voor 

bonus 2) op uw gsm en druk op Verzenden. De verandering treedt bij de eerstvolgende herlaadbeurt in werking. 

 

Herlaadbonus * Herlaadbeurt 

van € 10 

Herlaadbeurt 

van € 15 

Herlaadbeurt 

van € 25 

Herlaadbeurt 

van € 50 

1: gratis bellen ** 30 min. 60 min. 90 min. 200 min. 

2: gratis bellen naar vaste lijnen *** 600 min   

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. De bonus is geldig gedurende 

31 dagen voor elke herlaadbeurt van € 10. 

 
** Voor gesprekken vanuit België naar alle mobiele en vaste nummers binnen België, uitgezonderd de speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten België, voor gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en 

vaste nummers binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.). 

 
*** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijzen van de oproepen, SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

- Voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, 

uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen, SMS’en en MMS’en vauit de Europese Unie (1) naar alle mobiele en vaste 

netwerken van de Europese Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Pay&Go Night&Weekend 
 

Tarieven *  

Bellen naar mobiele Proximus nummers*** € 0,35 /min 

Bellen naar vaste lijnen**** € 0,35 /min 

Bellen naar andere mobiele netwerken***** € 0,35 /min 

SMS € 0,17 / sms 

MMS € 0,50 / MMS 

Internet on GSM € 0,85 / MB 

 

* Prijzen incl. btw. Gesprekken worden vanaf de 61e seconde per seconde aangerekend. 

 
** Belgische uren 

 
***Voor gesprekken vanuit de Europese Unie naar mobiele nummers van het Proximus netwerk. 

 
**** Gesprekken in België naar vaste lijnen in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) en, buiten 

België, gesprekken vanuit de Europese Unie (1) naar vaste lijnen binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.). 

 
***** Gesprekken in België naar alle vaste en mobiele netwerken in België, uitgezonderd de mobiele nummers van 

het Proximus netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.). Buiten België, gesprekken vanuit de Europese 

Unie (1) naar mobiele netwerken binnen de Europese Unie (1), uitgezonderd de mobiele nummers van het Proximus 

netwerk en de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
 

De prijzen van de SMS’en en de MMS’en zijn geldig (2): 

- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle netwerken in België, uitgezonderd de speciale nummers 

(voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie (1) naar alle netwerken van de Europese 

Unie (1), uitgezonderd de speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 
De prijs per MB is geldig (2) in België en in de landen van de Europese Unie (1) 

 
(1)  + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

(2) Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie(1), voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
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Vorige opties 
Messaging Pack 

 
De Messaging Pack-optie maakt sms- en mms-berichten goedkoper. 

 
Messaging Pack Inbegrepen Vast maandelijks bedrag* 

 

Messaging Pack 30 
30 sms'en of 15 mms'en 

(€ 0,10/sms en € 0,20/mms) 

 

€ 3 

 

Messaging Pack 90 
90 sms'en of 45 mms'en 

(€ 0,10/sms en € 0,20/mms) 

 

€ 9 

 

Messaging Pack 150 
150 sms'en of 75 mms'en 

(€ 0,10/sms en € 0,20/mms) 

 

€ 15 

 

Messaging Pack 300 
300 sms'en of 150 mms'en 

(€ 0,10/sms en € 0,20/mms) 

 

€ 30 

 

• De eenheden zijn niet geldig voor sms'en en mms'en verstuurd naar speciale of buitenlandse nummers of 

sms'en en mms'en verstuurd via de Proximus-website. 

 
• De eenheden zijn een maand geldig en worden eenmalig naar de volgende maanden overgedragen. Het 

maximale aantal eenheden dat kan overgedragen worden is het aantal eenheden van uw Messaging Pack, 

bijvoorbeeld 90 eenheden voor een Messaging Pack 90. 

 
• Als het Messaging Pack is opgebruikt, verstuurt u uw sms'en en mms'en tegen de normale prijs voor uw 

tariefplan. 

 
Als u een SMS Pack hebt, wordt dat automatisch omgezet in een Messaging Pack. Alles blijft bij het oude: zowel wat de 

prijs als het krediet betreft waarover u beschikt... Behalve dat u dankzij het Messaging Pack vanaf nu zowel sms'en ALS 

mms'en kan versturen. 

 
* Prijzen inclusief btw. 

 
Zowel de SMS’en MMS’en inbegrepen in de Messaging Pack als de prijzen uit bundel zijn geldig**: 

 
 

- Voor alle SMS’en en MMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd speciale 

nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle SMS’en en MMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle mobiele en vaste netwerken 

binnen de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 
 

 

 
 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
 

 

 
 

 

ProxiFriends 

 
De ProxiFriends-optie, dat betekent een voordelig tarief voor gesprekken van Proximus naar Proximus* voor een 

maandelijks abonnementbedrag van slechts € 1,35. 
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Tijdens piekuren* Tijdens daluren* 

€ 0,13 / min. € 0,08 / min. 

 

Prijzen inclusief btw. Tarifering per seconde na de eerste minuut. Als u maandelijks meer dan 2 500 minuten van 

Proximus naar Proximus belt, wordt de prijs per minuut € 0,16. 

* Piekuren: maandag tot en met vrijdag, van 7 uur tot 19 uur, belgische tijd. 

Daluren: maandag tot en met vrijdag van 19 uur tot 7 uur, belgische tijd, inclusief weekends en feestdagen (24/24). 

 
Deze prijzen zijn geldig**: 

- Voor alle oproepen vanuit België naar mobiele nummers van het Proximus netwerk 

- Voor alle oproepen vanuit de Europese Unie* naar mobiele nummers van het Proximus netwerk 

 
*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
 

 
 

 

Evening&Weekend Fixed Calls 

 
10 uur naar vaste lijnen voor € 10/maand! 

 
Belt u vaak naar vaste lijnen? 

 
Voor € 10/maand belt u 600 minuten naar vaste lijnen (uitgezonderd naar speciale nummers) met de "Evening & 

Weekend Fixed Calls"-optie. 

 
U kan de minuten gebruiken zowel 's avonds (van maandag tot vrijdag van 19 uur tot 7 uur, belgisch uur) als tijdens het 

weekend (zaterdag en zondag). 

 
Geldig**: 

 

- Voor oproepen vanuit België naar alle vaste netwerken in België, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, 

enz.) 

- Buiten België, voor oproepen vanuit de Europese Unie* naar alle vaste netwerken in de Europese Unie*, 

uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de algemene 

voorwaarden 

 
 

 

Evening & Weekend 

 
De Evening & Weekend-optie was verenigbaar met de abonnementen Smile 5, 10, 20 en 40, ProxiFun en Exprimo*. 

 

Tarieven 

 
Voor maar € 15 krijgt u: 
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• 5 uren om op te bellen 

o 4 uur naar vaste lijnen 

o + 1 uur naar om het even welk mobiel netwerk 

• geldig tijdens de daluren (van maandag tot vrijdag tussen 19 uur en 7 uur, belgisch uur), in het weekend (van 

vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur, belgisch uur) en ook op feestdagen. 

 

Goed om te weten 

 
• Ongebruikte minuten worden eenmalig overgedragen naar de volgende maand. 

• Extra minuten (i.e. wanneer uw 5 Evening & Weekend-uren van de maand opgebruikt zijn) worden gefactureerd 

volgens de normale prijs van uw tariefplan. 

 

* Als u al gebruik maakt van de oude optie ProxiWeekend, blijft u ook bellen tegen de prijzen die van toepassing zijn voor 

deze optie. 

 
 

De minuten inbegrepen in uw optie zijn geldig**: 
 

- Voor alle oproepen vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd speciale 
nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen vanuit de Europese Unie* naar alle mobiele en vaste netwerken in de Europese 
Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz) 

 
*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
 

  
Opties van Proximus naar Proximus 

 
Deze opties waren beschikbaar op oude Smile-tariefplannen: 

 

• Weekend Calls voor € 5/maand 

600 minuten per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken tijdens het weekend (zaterdag en zondag) en 

op feestdagen. 

 

• Weekend Messaging voor € 5/maand 

600 eenheden* per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken tijdens het weekend (zaterdag en zondag) 

en op feestdagen. 

 

• Evening Calls voor € 10/maand 

600 minuten per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken 's avonds (van maandag tot vrijdag van 19 uur 

tot 7 uur, belgisch uur). 

 

• Evening Messaging voor € 10/maand 

600 eenheden* per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken 's avonds (van maandag tot vrijdag van 19 

uur tot 7 uur, belgisch uur). 

 

• Anytime Calls voor € 30/maand 

1500 minuten per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken op elk uur van de dag of nacht. 
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• Anytime Messaging voor € 30/maand 

1500 eenheden* per maand naar uw Proximus-vrienden, te gebruiken op elk uur van de dag of nacht. 
 

* 1 sms = 1 eenheid, 1 mms = 2 eenheden. 

 
De minuten en SMS’en inbegrepen in uw optie zijn geldig**: 

 

- Voor alle oproepen en SMS’en vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd 
speciale nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen en SMS’en vanuit de Europese Unie* naar alle mobiele en vaste netwerken in 
de Europese Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz) 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 
 

 
 

 

Proximus International Call 

 
Een extra voordelige optie indien u vaak vanuit België naar het buitenland belt: 

 

• U kent vooraf de prijs van uw telefoontjes. 

• U bespaart aanzienlijk op oproepen naar alle landen, en vooral indien u belt naar West-Europa en de Verenigde 

Staten. 

 

Tarief 

Maandelijks abonnement € 6,05  

 

Oproepen naar een van de 27 Europese landen + Noorwegen + Zwitserland 
 

Piekuren* 
 

Daluren** 

Oproepen naar een vaste lijn € 0,27 € 0,18 

Oproepen naar een gsm € 0,44 € 0,34 

  

Tarief 24/24 
 

Verenigde Staten, Canada € 0,29  

Turkije, Kroatië, Albanië, Bosnië, Servië, Moldavië, Macedonië, IJsland € 0,67  

Japan, Israël, Australië, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Nieuw-Zeeland € 0,79  

Marokko, Tunesië, Algerije, Rusland, Libië, Thailand, Cetraal Azië € 0,91  

Andere € 1,57  
 

Prijzen zijn inclusief btw. Tarifering per seconde na de eerste minuut.  Oproepen naar satellietnetwerken niet 

inbegrepen. 

* Piekuren: tijdens de week van 7 tot 19 uur. 

** Daluren: tijdens de week van 19 tot 7 uur, tijdens weekends en op feestdagen. 

 
 

 

 
AnyTime 
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De AnyTime-optie, dat betekent een forfait van belminuten* voor gesprekken op gelijk welk moment. Deze optie is 

compatibel met ProxiFun. U kunt kiezen tussen 30, 60, 120, 180, 240 of 300 minuten. 

 

AnyTime Priis 

AnyTime 30 € 4,17 

AnyTime 60 € 8,35 

AnyTime 90 € 16,69 

AnyTime 180 € 25,04 

AnyTime 240 € 33,39 

AnyTime 300 € 41,74 

 

* Uitgezonderd oproepen naar speciale nummers (0900, enz.). Prijzen inclusief btw. 

 
 

De minuten inbegrepen in uw optie zijn geldig**: 
 

- Voor alle oproepen vanuit België naar alle mobiele en vaste netwerken in België, uitgezonderd speciale 
nummers (voting, 0900, enz.) 

- Buiten België, voor alle oproepen vanuit de Europese Unie* naar alle mobiele en vaste netwerken in de Europese 
Unie*, uitgezonderd speciale nummers (voting, 0900, enz) 

 

*+ Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein 

**Gebruik voor roaming binnen de Europese Unie*, voor een gebruik zonder misbruiken, conform aan de 

algemene voorwaarden 

 
 

4G Option 

 
U krijgt 1 GB en toegang tot het 4G-netwerk van Proximus. 

 

4G Option  

Maandelijks abonnement € 10 

Inbegrepen 1 GB (3G/4G) 

Indien u meer verbruikt € 0,10/extra MB 

 

Prijs inclusief btw. Om te surfen via 4G hebt u 4G-netwerkbereik nodig en een toestel dat compatibel is met het 4G- 

netwerk van Proximus. 

 
 


