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BIZZ ALL IN   

  
Bizz All In  

Prijs/maand  € 80  

Inbegrepen  

Onbeperkt bellen en sms'en  

  

+ 5 GB  

  

 Prijs/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundel/MB  € 0,03/MB  

  

Prijzen excl. BTW 

Het vermelde volume betreft het aanbod met Internet On GSM. Voor BlackBerry verhoogt het volume tot 400 MB. Dat 

volume laat echter eenzelfde internetgebruik toe dankzij de compressie van bestanden op BlackBerry®. Boven de 

bundel betaalt u met een BlackBerry € 0,0826/MB.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Prijzen excl. btw. Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie,, het is 

niet geldig op speciale nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e 

seconde   
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BIZZ FLEX EN BIZZ FLEX+  

Bizz Flex  

  
Bizz Flex 25  Bizz Flex 50  

Prijs/maand  € 33,39  € 61,21  

Inbegrepen  

150 min. of sms'en  

  

+ 2500/min. naar vaste lijnen  

450 min. of sms'en  

  

+ 2500/min. naar vaste lijnen  

Prijs buiten bundel naar vaste lijnen  € 0,17/min.  € 0,17/min.  

 Prijs buiten bundel naar gsm  € 0,19/min.  € 0,14/min.  

 Prijs buiten bundel/sms  € 0,14/sms  € 0,14/sms  

 Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundel/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

 Prijzen excl. btw.  

Bizz Flex+  

  Bizz Flex+ 15  Bizz Flex+ 25  Bizz Flex+ 50  

Prijs/maand   € 21,72  € 32,57  € 59,72  

Inbegrepen   

80 min. of 120 sms'en  

  

+2500/min. naar vaste  

lijnen    

  

+ 15 MB*  

150 min. of 200 sms'en  

  

+ 2500/min. naar vaste  

lijnen    

  

+ 15 MB*  

450 min. of sms'en  

  

+ 2500/min. naar vaste  

lijnen    

  

+ 15 MB*  

Prijs buiten bundel naar vaste 

lijnen  € 0,16/min.  € 0,16/min.  € 0,16/min.  

Prijs buiten bundel naar gsm  € 0,20/min.  € 0,18/min.  € 0,12/min.  

Prijs buiten bundel/sms  € 0,14/sms  € 0,14/sms  € 0,12/sms  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundle/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 
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*Met de 15 MB Internet On GSM inbegrepen bij uw tariefplan kunt u surfen en downloaden, maar kunt u geen specifieke 

BlackBerry-opties gebruiken (synchronisatie e-mail, agenda, enz.). Facturatie per KB. Niet-gebruikt volume kan niet 

worden overgedragen naar de volgende maand.  
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BIZZ FUSION  
Bizz Fusion  Start  Team  Max  Classic  

Prijs/maand  € 10,50  € 21,72  € 89,04  € 21,72  

Inbegrepen  

60 minuten tussen 

collega's *  

60 min. naar gsm  

   

+ onbeperkt bellen 
tussen collega's*  

  

+ 2500 min. naar 
vaste lijnen  

  

+ 15 MB  

660 min.   

  

+ onbeperkt bellen 
tussen collega's*  

  

+ 2500 min. naar 

vaste lijnen  

120 min.   

  

  

  

  

+ 2500 min. naar  

vaste lijnen   

  

+ 15 MB  

Prijs buiten bundel 

tussen collega's  € 0,10/min.  € 0,10/min.  € 0,10/min.  € 0,10/min.  

Prijs buiten bundel 

naar gsm  € 0,21/min  € 0,15/min.  € 0,19/min.  € 0,15/min.  

Prijs buiten bundel 

naar vaste lijnen  € 0,16/min.   € 0,16/min.  € 0,17/min.  € 0,16/min.  

Prijs/sms  
€ 0,13/sms  € 0,13/sms  € 0,14/sms  € 0,13/sms  

Prijs/mms  
€ 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

Prijzen excl. btw. Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, 

behalve speciale nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e 

seconde 

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus genomen onder het betrokken tariefplan  

  

BIZZ HAPPY WORK EN MAX  
Bizz Happy  Work  Max  

Prijs/maand  € 61,21  € 89,04  

Inbegrepen  

1200 min. naar gsm geldig van 
maandag tot vrijdag van 7 u tot  
19 u   

  

+ 2500 min. naar vaste lijnen  

1200 min. naar gsm   

  

  

  

+ 2500/min. naar vaste lijnen  
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Prijs buiten bundel naar vaste lijnen  € 0,17/min.  € 0,17/min.  

 Prijs buiten bundel naar gsm  € 0,22/min.  € 0,11/min.  

 Prijs/sms  
€ 0,14/sms  € 0,14/sms  

 Prijs/mms  
€ 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Niet geldig voor speciale nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e 

seconde  

 

 

  



   

7  

  

BIZZ MOBILE EN BIZZ MOBILE+  

Bizz Mobile  

Bizz Mobile  10  20  40  All In  XL No Limit  

BIZZ  

MOBILE 5 -  

BONE  
  

Bizz Mobile  

Fusion  

Class/Team  

+ Value  

Pack 25-50- 

100  

Prijs/maand  € 10  € 20  

  

€ 40  

  

€ 70  

  

€ 50  € 5  

€ 5 + € 25  

€ 5 + € 50  

€ 5 + € 100  

Inbegrepen  

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  
  

   

  

+ 60 min. of 
sms'en naar 
gsm   
  

+ 10 MB  

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen   
  

  

  

+ 160 min. of 
sms'en naar 
gsm  
  

 + 10 MB  

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen   
  

  

  

+ 420 min. of 
sms'en naar 
gsm   
  

+ 10 MB  

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste en  
mobiele 
nummers  
  

+ onbeperkt  

sms'en   

  

  

+ 5 GB (*)  

Onbeperkt 
bellen en 
sms'en  
  

  

  

+ Proximus  

Calls to All  

Countries  

  

+ 10 MB   

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen   
  

  

  

+160 min. of 
sms'en naar 
gsm  
  

+ 10 MB  

Onbeperkt 

bellen naar 

vaste lijnen - 

tussen 

collega's naar 

vaste en 

mobiele 

nummers   

Prijs buiten 

bundel naar gsm  € 0,16/min.  € 0,15/min.  € 0,13/min.  -    
  

€ 0,15/min.  

  

€ 0,14/min.  

Prijs buiten  

bundel/sms  

€ 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  -    € 0,11/sms  € 0,14/sms  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten 

bundel/MB  

€ 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale 

nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

(*) Het vermelde volume betreft het aanbod met Internet On GSM. Voor BlackBerry verhoogt het volume tot 400 MB  
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Bizz Mobile+  

Bizz Mobile+  10  20  40  No Limit  

Prijs/maand  € 10  € 20  € 40  € 60  

Inbegrepen  

Onbeperkt bellen  

naar vaste lijnen  

  

 + 100 min. of 
sms'en naar gsm   
  

+ 10 MB  

Onbeperkt bellen  

naar vaste lijnen   

  

+ 250 min. of sms'en 
naar gsm  
  

 + 10 MB  

Onbeperkt bellen  

naar vaste lijnen   

  

+ 500 min. of 
sms'en naar gsm   
  

+ 10 MB  

Onbeperkt bellen en  

sms'en   

  

  

  

  

+ 10 MB  

Prijs buiten bundel naar 

gsm  € 0,16/min.  € 0,16/min.  € 0,14/min.  -  

Prijs buiten bundel/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  -  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundle/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale 

nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

Met de MB’s Internet On GSM inbegrepen bij uw tariefplan kunt u surfen en downloaden, maar kunt u geen specifieke 

BlackBerry-opties gebruiken (synchronisatie e-mail, agenda, enz.). Facturatie per KB. Niet-gebruikt volume kan niet 

worden overgedragen naar de volgende maand.  
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Bizz Mobile XL  

Bizz Mobile XL  XL 10  
XL 10 

(Team)  XL 20  
XL 20 

(Team)  

  
XL  

  
XL Intense  

Prijs/maand  € 11  € 11  € 21  € 21  € 56  € 45  

Inbegrepen  

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

+ 100 min. of 
sms'en naar 
gsm   

  

 + 10 MB   

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

+ 80 min. of 
sms'en naar 
gsm   

  

 + 10 MB   

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

 + 300 min. of 
sms'en naar 
gsm   

  

 + 10 MB   

Onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

+ 250 min. of 
sms'en naar 
gsm   

  

 + 10 MB   

Onbeperkt 
bellen en 
sms'en   

  

+onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

+ 12 GB  

Onbeperkt 
bellen en 
sms'en   

  

+ onbeperkt 
bellen naar 
vaste lijnen  

  

+ 10 MB   

Prijs buiten bundel 

naar gsm  € 0,16/min.  € 0,16/min.  € 0,14/min.  € 0,14/min.  
  

-  

  

-  

Prijs buiten  

bundel/sms  

€ 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  -  -  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde  
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BIZZ MOBILE NO LIMIT  
Tarieven   

Prijs/maand  € 87,90  

Inbegrepen  Onbeperkt bellen en sms'en + 15 MB*  

  Prijs/mms  
€ 0,41/mms  

 Prijs buiten bundel/MB  
€ 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale 

nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde  

*Met de 15 MB Internet On GSM inbegrepen bij uw tariefplan kunt u surfen en downloaden, maar kunt u geen specifieke 

BlackBerry-opties gebruiken (synchronisatie e-mail, agenda, enz.). Facturatie per KB.   
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BIZZ MOBILE   
Bizz Mobile  S  M  31  L  XL  

Prijs/maand  € 12  € 21  € 31  € 36  € 56  

Inbegrepen  

Onbeperkt 
bellen naar vaste 
lijnen   
  

  

+ 100 min.   

  

+ onbeperkt 
sms'en   

  

+ 1 GB   

  

+ Fav App   

  

+ onbeperkt 

bellen tussen 

collega's  

Onbeperkt 
bellen naar vaste 
lijnen   
  

  

+ 250 min.  

  

+ onbeperkt 
sms'en  

  

+ 3 GB   

  

+ Fav App  

  

+ onbeperkt 

bellen tussen 

collega's  

Onbeperkt bellen  

naar vaste lijnen  

  

  

  

+ 400 min.   

  

+ onbeperkt 
sms'en  

  

+ 3 GB   

  

+ Fav App  

  

+ onbeperkt 

bellen  

Onbeperkt 
bellen naar vaste 
en mobiele  
nummers  

  

  

  

+ onbeperkt 
sms'en   

  

+ 8 GB  

  

+ Fav App   

  

+ onbeperkt 

bellen tussen 

collega's  

Onbeperkt 
bellen naar vaste 
en mobiele  
nummers  

  

  

  

+onbeperkt 
sms'en  

  

+ 12 GB  

  

+ Fav App  

  

+ onbeperkt 
bellen tussen 
collega's  

  

Prijs buiten bundel 

naar gsm  € 0,14/min.  € 0,14/min.  € 0,14/min.  -  -  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten  

bundel/MB   € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale 

nummers (stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

  



   

12  

  

 

BIZZ MOBILE TEAM EN BIZZ MOBILE TEAM+  

Bizz Mobile Team  

Bizz Mobile Team  10  20  40  

Prijs/maand  € 10  € 20  € 40  

Inbegrepen  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen  

  

 + onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's   

  

+ 45 min. of 45 sms'en naar  

gsm  

  

 + 10 MB  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen   

  

+ onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's   

  

+ 130 min. of 130 sms'en 
naar gsm  

  

 + 10 MB  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen   

  

+ onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's   

  

+ 360 min. of 360  sms'en 
naar gsm  

  

+ 10 MB  

Prijs buiten bundel naar gsm  € 0,16/min.  € 0,15/min.  € 0,13/min.  

Prijs buiten bundel/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundle/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

 

Bizz Mobile Team+  

Bizz Mobile Team+  10  20  40  

Prijs/maand  € 10  € 20  € 40  

Inbegrepen  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen  

  

 + onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's  

  

 + 80 min. of sms'en naar 
gsm   

  

+ 10 MB  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen   

  

+ onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's  

  

 + 220 min. of sms'en naar  

gsm  

  

 + 10 MB  

Onbeperkt bellen naar  

vaste lijnen  

  

 + onbeperkt bellen naar  

Proximus-collega's   

  

+ 450 min. of sms'en naar 
gsm   

  

+ 10 MB  

Prijs buiten bundel naar 

gsm  € 0,16/min.  € 0,16/min.  € 0,14/min.  

Prijs buiten bundel/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  € 0,11/sms  

Prijs/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  
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Prijs buiten bundle/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  € 0,50/MB  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar  alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

Met de MB’s Internet On GSM inbegrepen bij uw tariefplan kunt u surfen en downloaden , maar kunt u geen specifieke 

BlackBerry-opties gebruiken (synchronisatie e-mail, agenda, enz.). Facturatie per KB. Niet-gebruikt volume kan niet 

worden overgedragen naar de volgende maand.  
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BIZZ PACK FUSION  
Bizz Pack Fusion  Classic  Team  Start  

Prijs/maand  € 21,72  € 21,72  € 10  

Inbegrepen  

120 min. naar gsm en  

2500 min. naar vaste 

lijnen, 15MB  

60 min. naar gsm en  

2500 min. naar vaste 

lijnen, onbeperkt bellen 

tussen collega's*, 15 MB  

60 min. tussen collega's*  

Prijs buiten bundel naar gsm  € 0,15/min.  € 0,15/min.  € 0,20/min.  

Prijs buiten bundel naar vaste lijnen  € 0,16/min.  € 0,16/min.  € 0,20/min.  

Prijzen buiten bundel tussen 

collega's  € 0,10/min.  
  

€ 0,10/min.  

 Prijs/sms  
€ 0,13/sms  € 0,13/sms  € 0,13/sms  

 Prijs/mms  
€ 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs buiten bundel/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

     

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus genomen onder het betrokken tariefplan  
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BIZZ SMART   
Bizz Smart   25  30  35  50  65  90  95  

Prijs/maand  € 32,57  € 30  € 43,43  € 43,43  € 76,01  € 103,15  € 108,58  

Bellen en sms'en 

naar gsm  

80 min. of  

120 sms'en  

160 min. of 

sms'en  

150 min. of 

200 sms'en  

420 min. of  

200 sms'en  

450 min. of 

sms'en  
1200 min.  

Onbeperkt 

bellen of 

sms’en  

Bellen naar vaste 

lijnen  2500 min.  -  2500 min.  -  2500 min.  2500 min.  
Onbeperkt 

bellen  

Internet On GSM  400 MB  1GB  400 MB  1GB  800 MB  800 MB  800 MB  

Prijs buiten bundel 

naar vaste lijnen  € 0,16/min.  € 0,15/min.  € 0,16/min.  € 0,13/min.  € 0,16/min.  € 0,16/min.   

Prijs buiten bundel 

naar gsm  € 0,20/min.  € 0,13/min.  € 0,18/min.  € 0,13/min.  € 0,12/min.  € 0,11/min.   

 Prijs buiten  

bundel/sms  € 0,14/sms  € 0,11/sms  € 0,13/sms  € 0,11/sms  € 0,12/sms  € 0,13/sms   

 Prijs/mms  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  

Prijs buiten 

bundel/MB  
€ 0,0448/MB  € 0,0448/MB  € 0,0448/MB  € 0,0448/MB  € 0,0448/MB  € 0,0448/MB  € 0,0448/MB  

Prijzen excl. btw.  

 

Het vermelde volume heeft betrekking op het aanbod met Internet On GSM. Voor BlackBerry® bedraagt het volume 

150 MB voor Bizz Smart 20 en 35, 500 MB voor Bizz Smart 30 en 50 en 400 MB voor Bzz Smart 60, 90 en 95. Mobiel 

internet wordt per KB aangerekend. Niet-gebruikte MB's worden niet overgedragen.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 
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BIZZ SMART XL (TEAM)  

Bizz Smart 

XL  

  

10  

(Team)  

20  

(Team)  

30  

(Team)  
40  60  All In  Europa  Intense  

Prijs/maand  € 10  € 20  € 30  € 40  € 60  € 60  € 80  € 55  

Bellen en 

sms'en naar 

gsm  

  

100 min. en  

250 sms'en  

250 min. en 

onbeperkt 

sms'en  

400 min. en 

onbeperkt 

sms'en  

Onbeperkt 

bellen en 

sms'en  

Onbeperkt 

bellen en 

sms'en  

Onbeperkt 

bellen en 

sms'en  

Onbeperkt 

bellen en 

sms'en  

Onbeperkt 

bellen en 

sms'en  

Internet On  

GSM  
  

500 MB  
5 GB  5 GB  5 GB  10 GB  5 GB  10 GB  5 GB  

Prijs buiten 

bundel naar 

gsm (*)  

  

€ 0,14/min.  

  

€ 0,14/min.  

  

€ 0,14/min.  
          

 Prijs buiten  

bundel/sms  

(*)  
€ 0,11/sms                

 Prijs/mms  

(*)  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  € 0,4132  

Prijs buiten 
bundel/MB  
(*)  

€ 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,50  € 0,500  € 0,50  € 0,50  

 Prijzen excl. btw.  

(*) De prijzen buiten bundel gelden ook voor de JO Pricing plans. 

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

Abonnement in joint offer met smartphone en verbintenis van 24 maanden. De beëindiging van het contract vóór de 

vervaldatum leidt tot de betaling van een vergoeding, berekend op basis van het bedrag van de toegekende korting en 

de resterende duur van het contract voor uw smartphone. 
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BUSINESS EASY ET BUSINESS INTENSE  

Business Easy   

Tarieven     

Prijs/maand    € 23,37  

Inbegrepen   100 min. naar alle netwerken   

Buiten bundel  

101 – 300 minuten  € 0,18/min.  

301 – 500 minuten  € 0,14/min.   

501 – 2650 minuten  € 0,11/min.  

> 2650 minuten  € 0,29/min.  

  

Business Intense   

Tarieven      

Prijs/maand    € 87,85  

Inbegrepen   600 minuten naar alle vaste netwerken   

Buiten bundel  

601 – 2 500 minuten  € 0,11/min.  

> 2 500 minuten  0,29€/min.  

  

Sms en mms   

Tarieven    

Sms   € 0,15  

Mms  € 0,41  

MB  € 0,70  

 

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 
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Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde. 

BUSINESS PACKAGE  

  

Business 

Package Light  

Business 

Package Easy  

Business 

Package High  

Business 

Package  

Prijs/maand  € 9,66  € 18,36  € 40,90  € 43,23  

Inbegrepen  25 min.  75 min.  150 min.  150 min.  

Buiten 

bundel  

< 101 min    

  

€ 0,24/min  

  

  

€ 0,20/min  

€ 0,00/min.  € 0,00/min.  

101-301min.  € 0,14/min.  € 0,16/min.  

301-2500min.  € 0,11/min.  € 0,11/min.  

>2500 min.  € 0,29/min.  € 0,29/min.  

Prijs/sms  
€ 0,15/sms  € 0,14/sms  € 0,14/sms  € 0,14/sms  

Prijs/mms  
€ 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  € 0,41/mms  

Prijs per minuut tussen 

collega'*s  

€ 0,10/min.  € 0,10/min.  € 0,10/min.  € 0,10/min.  

Prijs/MB  
€ 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  € 0,70/MB  

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus.  

Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde. 
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FUSION ADVANTAGE EN FUSION STANDARD   

Fusion Standard   

Tarieven    

Maandelijkse bundel   € 22,48  

Inbegrepen  150 minuten naar alle netwerken   

Buiten bundel tussen collega's*  € 0,10/min.  

Buiten bundel naar 

andere gsm's  

151 - 240 minuten  € 0,18/min.  

241 - 390 minuten  € 0,16/min.  

391 - 2740 minuten  € 0,11/min.  

> 2740 minuten  € 0,28/min.  

Fusion Advantage   

Tarieven   

Maandelijkse bundel  € 22,48  

Inbegrepen  
60 minuten naar alle netwerken + 600 min. tussen collega's* + 

onbeperkt bellen naar vaste lijnen  

Buiten bundel tussen collega's*  € 0,10/min.  

Buiten bundel naar 

andere gsm's  

61 - 150 minuten  € 0,18/min.  

151 - 300 minuten  € 0,16/min.  

300 – 2 650 minuten  € 0,11/min.  

> 2 650 minuten   € 0,28/min.  

 

Sms en mms   

Tarieven   

Sms   € 0,14/sms  

Mms  € 0,41/mms  

MB  € 0,70/MB  

Prijzen excl. btw.  
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In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus genomen onder het betrokken tariefplan  
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 KMO PACKAGE  

KMO Package Light, Medium of High  

KMO Package  Light  Medium  High  

Prijs/maand  € 9,64  € 17,53  € 35,06  

Inbegrepen  25 min.  75 min.  150 min.  

Prijs buiten bundel tussen collega's*  € 0,10/min.  € 0,10/min.  € 0,10/min.  

Prijs buiten bundel 

naar andere 

nummers  

 < 150 min.  

€ 0,24/min  € 0,20/min.  

€ 0,00/min.  

150 - 300 min.   € 0,16/min.  

301 – 2 650 min.  € 0,11/min.  

> 2 650 min.  € 0,29/min.  

Sms  € 0,15/sms.  € 0,15/sms.  € 0,15/sms.  

Mms  € 0,41/mms.  € 0,41/mms.  € 0,41/mms.  

MB  € 0,70/MB.  € 0,70/MB.  € 0,70/MB.  

  

SME Package Easy   

Tarieven    

Prijs/maand   € 16,36  

Inbegrepen  60 min.   

Prijs buiten bundel tussen collega's*  € 0,10/min.   

Prijs buiten bundel 
naar andere  

nummers  

60 - 150 min.  € 0,19/min.   

151 - 300 min.  € 0,16/min.   

301 – 2 650 min.  € 0,11/min.   

> 2 650 min.  € 0,27/min.   

Sms  € 0,15/sms.   
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Mms  € 0,41/mms.   

MB  € 0,70/MB.   

  
  

KMO Package Five   

Tarieven  

Prijs/maand  € 5,84  

Inbegrepen  60 min. tussen (mobiele) collega's  

Prijs buiten bundel tussen mobiele collega's *  € 0,10/min.  

Prijs buiten bundel naar andere nummers  € 0,23/min.  

Sms  € 0,15/sms.  

Mms  € 0,41/mms.  

MB  € 0,70/MB.  

 Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus genomen onder het betrokken tariefplan  

KMO Package Extended Intracompany   

Tarieven   

Prijs/maand  € 21,0348  

Inbegrepen  60 min. tussen (mobiele) Proximus-collega's  

Prijs buiten bundel 

tussen collega's*  

 < 600 min.  € 0,10/min.  

> 600 min.  € 0,14/min.  

60 - 150 min.  € 0,19/min.  
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Prijs buiten bundel 
naar andere  

nummers  

151 - 300 min.  € 0,16/min.  

301 – 2 650 min.  € 0,11/min.  

> 2 650 min.  € 0,27/min.  

Sms  € 0,15/sms.  

Mms  € 0,41/mms.  

MB  € 0,70/MB.  

  

 Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

KMO Package Extended alle Belgische netwerken  

Tarieven  

Prijs/maand  € 21,0348   

Inbegrepen  120 min.  

Prijs buiten bundel tussen collega's*  € 0,10/min.  

Prijs buiten bundel 
naar andere  

nummers  

120 - 210 min.  € 0,19/min.  

211 - 360 min.  € 0,16/min.  

361 – 2 710 min.  € 0,11/min.  

> 2 710 min.  € 0,27/min.  

Sms  € 0,15/sms.  

Mms  € 0,41/mms.  

MB  € 0,70/MB.  

Prijzen excl. btw.  
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In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

*Enkel naar collega's met een gsm-nummer van Proximus genomen onder het betrokken tariefplan  
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PROXIPRO  
Tarieven  Piekuren*   Daluren*  

Prijs/maand  € 23,37/maand  

Prijs per minuut naar een Proximus-nummer  € 0,14  € 0,10  

Prijs per minuut naar een ander Belgisch netwerk  € 0,38  € 0,24  

Prijs per minuut naar een vast nummer  € 0,26  € 0,15  

Prijs/sms   € 0,15  € 0,15  

Prijs/mms  € 0,41  € 0,41  

Prijs/MB  € 0,70  € 0,70  

*Piekuren: van maandag tot vrijdag van 7 tot 19 u. Daluren: van maandag tot vrijdag van 19 u tot 7 u, in het weekend 

en op feestdagen (24/24), Belgische tijd.  

 Prijzen excl. btw.  

In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet -abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

BIZZ MOBILE BORDER  
Tarieven   

Prijs/maand  € 20,66  

Inbegrepen  
100 min. naar vaste lijnen + 120 min. naar mobiele nummers van 

Proximus   

Sms  € 0,09/sms.  

Mms  € 0,41/mms.  

MB  € 0,70/MB  

Prijs buiten bundle/min  € 0,12/min.  

Prijzen excl. btw.  
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In België, geldig voor oproepen, sms’en en mms’en naar alle netwerken. Buiten België, geldig voor oproepen, sms’en en 

mms’en binnen de EU (+ Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), België inbegrepen. Voor een normaal en niet-abusief 

roaming gebruik conform de algemene voorwaarden. 

Bellen en sms'en naar alle vaste en mobiele netwerken in België en binnen de Europese Unie, behalve speciale nummers 

(stemmen, 0900, enz.). Oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde 

  


