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Gebruik uw smartphone overal in de Europese Unie zoals in België! 

Vanaf 12 juni zijn uw nationale mobiele tariefplannen, nationale opties en nationale bundels ook 

van toepassing op al uw mobiele communicaties (belminuten, data en sms'en) in de 27andere 

landen van de Europese Unie, alsook in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (gezamenlijk de 

eurozone genoemd). 

Concreet betaalt u geen roamingtoeslag meer wanneer u (en uw medewerkers) uw gsm 

gebruikt in deze eurozone voor uw communicaties binnen de eurozone. De gebruikte 

belminuten, data en sms'en zullen in rekening worden genomen in uw nationale abonnement, 

optie of bundel. De tarieven buiten bundel zullen ook dezelfde zijn als die voor het gebruik in 

België. 

Wat moet u doen? 

Helemaal niets! Hebt u een abonnement, optie of bundel waarbij roaming inbegrepen is? Dan 

zal roaming in de eurozone er automatisch worden uit geschrapt. 

Buiten de eurozone blijven de roamingopties uiteraard van toepassing en blijft u van het 

voordeliger tarief genieten in de zones die onder uw tariefformule vallen. Sommige van deze 

opties krijgen een nieuwe naam. 

Op de volgende pagina's ontdekt u wat er verandert voor de meest gebruikte tariefplannen 

voor bedrijven, met een contract van bepaalde duur. Informatie over tariefplannen voor kleine 

ondernemingen of particulieren, dus voor onbepaalde duur, vindt u op 

www.proximus.be/tarieven. 
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Smart Enterprise Start 

 U communiceert gratis onder collega's (bellen en sms'en), ongeacht of ze zich in België 

of in de eurozone bevinden. 

 Ook communiceren naar een vaste lijn is gratis in België en in de eurozone. 

 Eenheidsprijs:  

Bellen in België en in de eurozone 1 
 

Eenheidsprijs (excl. btw) 
 

Bellen naar mobiel (per min.) € 0,1000 

Sms € 0,1000 

Mms € 0,4100 

Mobiel internet (per MB) € 0,7000 

 

Smart Enterprise Lite & Comfort 

 U communiceert gratis onder collega's (bellen en sms'en), ongeacht of ze zich in België 

of in de eurozone bevinden. 

 Ook communiceren naar een vaste lijn is gratis in België en in de eurozone. 

 De dienst Mobile Internet Protection wordt uit het aanbod geschrapt. 

 Het tarief voor mobiel internet buiten bundel stijgt tot € 0,05 excl. btw per MB. 

 Eenheidsprijs: 

Bellen in België en in de eurozone1 

 
Eenheidsprijs (excl. btw) 

 

Bellen in de eurozone buiten bundel 
naar mobiel (per min.) 

€ 0,1000 
 

Sms'en in de eurozone  Inbegrepen in de bundel  

Mms € 0,4100 
Mobiel internet buiten bundel  
(per MB) € 0,0500 

 

  

 

 

1 Uitgezonderd bellen, sms'en, mms'en, het gebruik van data buiten de  eurozone  en naar speciale nummers zoals 0900. 
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Smart Enterprise Intense 

 Al uw sms'en en oproepen naar vaste en mobiele nummers binnen de 

eurozone worden in de bundels van uw nationaal tariefplan geïntegreerd. 

 Het tarief voor mobiel internet buiten bundel stijgt tot € 0,05 excl. btw per MB. 

 De dienst Mobile Internet Protection wordt uit het aanbod geschrapt. 

 Eenheidsprijs: 

Bellen in België en in de eurozone 
 

Eenheidsprijs (excl. btw) 
 

Bellen in de eurozone 2 Inbegrepen in de bundel  

Sms'en in de eurozone 2 Inbegrepen in de bundel  

Mms € 0,4100 

Mobiel internet buiten bundel (per MB) € 0,0500 

 

Smart Enterprise Intense+ en Maxi 

 Al uw sms'en en oproepen naar vaste en mobiele nummers binnen de 

eurozone worden in de bundels van uw nationaal tariefplan geïntegreerd. 

 De bundel van 2 GB mobiel internet in de Europese Unie is achterhaald en wordt uit het 

aanbod geschrapt. 

 Het tarief voor mobiel internet buiten bundel stijgt tot € 0,05 excl. btw per MB. 

 De dienst Mobile Internet Protection wordt uit het aanbod geschrapt. 

 Eenheidsprijs: 

Bellen in België en in de eurozone  
 

Eenheidsprijs (excl. btw) 
 

Bellen in de eurozone'2 Inbegrepen in de bundel  

Sms'en in de eurozone2 Inbegrepen in de bundel  

Mms € 0,4100 

Mobiel internet buiten bundel (per MB) € 0,0500 

 

  

 

 

2 Uitgezonderd communicaties naar speciale nummers. 
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Mobile Corporate, Mobile Company, Mobile Group 

en Mobile Enterprise 

 Met uw standaard tariefplan worden al uw sms'en en oproepen binnen de 

eurozone volgens uw nationaal tariefplan gefactureerd3. 

Mobile Corporate 
Bellen in België en in de eurozone 3 

 
Eenheidsprijs (excl. btw) 

 

Bellen naar vast en mobiel  € 0,1100 

Sms € 0,1100 

Mms € 0,4100 

Mobiel internet (per MB) € 0,5000 

 

Mobile Company 
Bellen in België en in de eurozone 3 

 
Eenheidsprijs (excl. btw) 

 

Bellen naar vast en mobiel  € 0,1250 

Sms € 0,1240 

Mms € 0,4100 

Mobiel internet (per MB) € 0,7000 

 

Mobile Group 
Bellen in België en in de eurozone 3 

 
Eenheidsprijs (excl. btw) 

 

Bellen naar vast en mobiel  € 0,1500 

Sms € 0,1240 

Mms € 0,4100 

Mobiel internet (per MB) € 0,7000 

 

Mobile Enterprise 
Bellen in België en in de eurozone 3 

 
Eenheidsprijs (excl. btw) 

 

Bellen naar mobiele nummers € 0,1250 

Mobiel naar vast bellen € 0,0900 

Sms € 0,1240 

Mms € 0,4100 

Mobiel internet (per MB) € 0,7000 

 

 

 

3 Uitgezonderd communicaties buiten de eurozone en naar speciale nummers zoals 0900. 
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Andere wijzigingen in de roamingopties: 

Daily Travel Passport  
 Alle landen van de eurozone vallen voortaan onder uw nationaal tariefplan. 

 Deze optie kan verder enkel worden gebruikt in de 35 landen uit de lijst met 

Topbestemmingen4  

Daily Travel Surf  
 Deze optie zal enkel kunnen worden gebruikt in de landen buiten de eurozone, exclusief 

de landen die inbegrepen zijn in de ’Exceptie Zone’5. 

 De prijs voor mobiel internet buiten bundel voor de landen van de Topbestemmingen4 

stijgt naar € 0,10 excl. btw per MB. 

Travel Passport EU&TOP (Intense)/Travel Surf EU&TOP (Intense) 
 Deze opties kunnen voortaan enkel nog worden gebruikt in de 35 landen van de lijst met 

Topbestemmingen4. 

 De prijs voor mobiel internet buiten bundel voor de landen van de Topbestemmingen 

stijgt naar € 0,10 excl. btw per MB. 

 Deze opties krijgen als nieuwe naam 'Travel Passport TOP (Intense)/Travel Surf TOP 

(Intense). 

Travel Passport World/Blackberry World/Travel Surf World 

(Intense) 
 Deze optie zal enkel kunnen worden gebruikt in de landen buiten de eurozone, exclusief 

de landen die inbegrepen zijn in de ’Exceptie Zone’5.  

 De prijs van mobiel internet buiten bundel voor de landen van de Topbestemmingen 

stijgt naar € 0,10 excl. btw per MB. 

Blackberry Europe TOP 
 Deze opties kunnen voortaan enkel nog worden gebruikt in de 35 landen van de lijst met 

Topbestemmingen 4. 

 De prijs voor mobiel internet buiten bundel voor de landen van de Topbestemmingen 

stijgt naar € 0,10 excl. btw per MB. 

 Deze optie krijgt als nieuwe naam Blackberry TOP.  

 

 

4 Topbestemmingen: Albanië, Andorra, Australië, Zuid-Afrika, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Canada, Kaapverdië, China, Egypte, 

Verenigde Staten, Guernsey (Baljuwschap), Hongkong, India, Indonesië, Israël, Japan, Jersey (eiland), Macedonië, Maleisië, Man 

(eiland), Marokko, Mexico, Monaco (Monaco Telecom), Montenegro, Nieuw-Zeeland, Dominicaanse Republiek, Rusland, Servië, 

Singapore, Sri Lanka, Zwitserland, Thailand, Turkije, Oekraïne 

5 Exceptie Zone: Angola, Armenië, Bahama’s, Bhutan, Brunei, Djibouti, Ethiopië, Falklandeilanden, Honduras, Kirgizië, Laos, Libanon, 

Macau, Maldiven, Myanmar, Nepal, Nieuw-Caledonië, Papoea-Nieuw-Guinea, Sao Tomé & Principe, Soedan, Oost-Timor, Togo, 

Tunesië en Venezuela 
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Travel Passport Outside EU & TOP  
 De prijs voor mobiel internet buiten bundel voor de landen van de Topbestemmingen4 

stijgt naar € 0,10 excl. btw per MB. 

Shared Data National 
 De nationale bundel zal onbeperkt beschikbaar blijven in België maar wordt beperkt tot 

70 MB per gebruiker per maand in de eurozone, tenzij de klant uitdrukkelijk anders 

verzoekt. 

 De prijs van mobiel internet buiten bundel stijgt naar € 0,05 excl. btw per MB. 

Shared Data Roaming 
 De bundel Shared Data Roaming zal enkel nog beschikbaar zijn in de landen van de 

Topbestemmingen 4 en de prijs buiten bundel blijft € 0,10 excl. btw per MB. 

Mobiel internet in België voor smartphone, laptop en tablet 
 De tarieven van de bundels Mobile Internet en Mobile Intranet zijn van toepassing in 

België en in de landen van de eurozone.  

 De prijs van mobiel internet buiten bundel stijgt naar € 0,05 excl. btw per MB. 
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Met het verdwijnen van de roamingtarieven binnen de eurozone is het 

logisch dat er een aantal aanpassingen gebeuren aan Proximus Budget 

Manager en Proximus Private Use (easy). 

Proximus Budget Manager 
 De categorieën van niveau 3 die het nationale gebruik bepaalden, worden 'nationaal en 

in de eurozone'. 

 De categorieën 'bellen/sms'en en mobiel internet in het buitenland' worden opgesplitst 

in 'bellen/sms'en/data in de eurozone' en 'bellen/sms'en en data buiten de eurozone'. 

 Als er een bedrag was bepaald in één of meer van de bovenstaande categorieën 'in het 

’buitenland', dan zal dit bedrag worden overgenomen in de corresponderende categorie 

'in de eurozone'. 

Proximus Private Use (easy)  
 Het tariefplan en het nationale profiel zullen ook worden toegepast in de eurozone, het 

roamingprofiel is van toepassing voor gebruik buiten de eurozone.  

 Het gebruik van de code om het type communicatie (privé of professioneel) aan te 

geven, zal ook beschikbaar en operationeel zijn binnen de eurozone. 
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Wijziging van de algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden voor Mobile worden op diezelfde datum gewijzigd om misbruik en afwijkend gebruik voorzien in de 

roamingregelgeving te vermijden en om de veiligheidsmaatregelen die Proximus heeft ingevoerd te verduidelijken om eventuele 

meerkosten te vermijden wanneer u het maximale surfvolume in België of in het buitenland hebt bereikt: 

- In het artikel 2.5.1 worden de bewoordingen 'controle van het redelijke gebruik van roamingdiensten' toegevoegd aan de 
lijst met toegelaten doeleinden voor de verwerking van gegevens. 
 

- Er wordt een nieuw artikel 3.12. toegevoegd:  

De Klant verbindt zich ertoe om redelijk gebruik te maken van de roamingdiensten, in de zin van de Europese verordening. 
Indien Proximus misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten voor spraak, data, sms of mms zou vaststellen 
gedurende een periode van vier opeenvolgende maanden, behoudt Proximus zich het recht voor om de Klant daar op alle 
geschikte manieren (sms, e-mail, mailing, telefoon) op te wijzen. In een dergelijk geval heeft de Klant twee weken de tijd 
om zijn gebruikspatroon aan te passen en te bewijzen dat het daadwerkelijk om binnenlandse aanwezigheid of 
binnenlands verbruik gaat. Anders zal Proximus het recht hebben om de Klant de toeslag aan te rekenen die geldt 
krachtens de Europese verordening, volgende dag vanaf de datum van de kennisgeving tot het gebruik van de Klant niet 
langer wijst op een risico van misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten op basis van een waarnemingsperiode 
van vier opeenvolgende maanden. 

In de Europese verordening wordt onder 'misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten' het volgende verstaan:  

- overwegende aanwezigheid en overwegend gebruik van de dienst in andere lidstaten in vergelijking met binnenlandse 
aanwezigheid en binnenlands gebruik van de dienst in België of  

- een lange inactiviteit van een bepaalde simkaart die overwegend, zo niet uitsluitend, gebruikt wordt tijdens het roamen 
of 

- een abonnement en bijbehorend gebruik van verschillende simkaarten door dezelfde Klant tijdens het roamen.  

Verder behoudt Proximus zich, in het geval van de georganiseerde doorverkoop van simkaarten aan personen die, in de 

zin van de Europese verordening, noch formeel woonachtig zijn in of duurzame banden hebben met België, het recht voor 

om onmiddellijk eventuele noodzakelijke maatregelen op te leggen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst nageleefd 

wordt, met inbegrip van opschorting of beëindiging, onverminderd het recht van Proximus om een schadevergoeding te 

eisen. n België zal Proximus de mobiele internetaansluiting zo snel mogelijk afsluiten wanneer de maandelijkse factuur 

voor mobiel internet meer dan 60 EUR (incl. btw) bedraagt. Voor Klanten met een tariefplan zal de aansluiting alleen zo 

snel mogelijk worden afgesloten wanneer het verbruik van mobiel internet het tariefplan met 60 EUR (incl. btw) 

overschrijdt. Klanten worden via sms op de hoogte gebracht wanneer ze verschillende drempels voor mobiel internet 

begrepen in het tariefplan bereiken en wanneer ze de surflimiet hebben bereikt.  

 
- Artikel 4.15 en 4.16 worden vervangen door volgende artikels: 

 

4.15 Proximus zal, naar al naargelang het geval, ofwel de surfsnelheid voor mobiele data verlagen wanneer het in het 

tariefplan opgenomen mobiele datavolume in België is opgebruikt of zal de mobiele dataverbinding zo snel mogelijk 

verbreken wanneer het mobiele dataverbruik in België het in het tariefplan voorziene verbruik overschrijdt met 60 EUR 

(incl. btw) of een andere beschikbare drempel die Proximus heeft meegedeeld voorafgaandelijk. Wanneer de Klant zijn 

surflimiet heeft bereikt of het tariefplan met de genoemde drempel heeft overschreden, zal de Klant hiervan via sms 

worden geïnformeerd. De Klant kan, op eigen verantwoordelijkheid, de beperking in kwestie opheffen door de 

klantendienst te contacteren of via self-servicing, indien toegestaan. 

4.16. Wat het gebruik van de Dienst buiten België betreft, zal Proximus de mobiele dataverbinding verbreken zodra het 

bedrag van de maandfactuur voor de mobiele data hoger ligt dan 60 EUR (incl. btw). Voor klanten met een tariefplan zal 

de verbinding alleen worden verbroken als het mobiele dataverbruik het in het tariefplan voorziene verbruik met 60 EUR 

(incl. btw) overschrijdt. Klanten die geen beperking willen, worden verzocht de klantendienst te contacteren. Klanten 

worden per sms geïnformeerd net vóór ze de surflimiet hebben bereikt of wanneer ze die hebben overschreden.  

Alle wijzigingen in dit document treden in werking op 12 juni 2017. U hebt het recht om uw abonnement kosteloos op te zeggen, dit 

tot het einde van de maand die volgt de op de ontvangst van de factuur met de nieuwe tarieven.  

 


