
Welke formule voor jou het goedkoopst is hangt af van wat je met je telefoon doet.

Je gebruikt je telefoon weinig of je bent vooral online via

wifi-netwerken

Dan kan je best kiezen voor een herlaadbare kaart (prepaid) of een abonnement

(postpaid) met een beperkt verbruik.

Je bent overal en altijd online en vooral via 4G netwerken of

je belt veel

Dan is een abonnement meestal voordeliger dan een prepaid kaart.

Op basis van je normale gebruik kan je de voordeligste formule zoeken.

Wil je een ander tariefplan?

Je betaalt geen kosten als je contract al zes maanden of langer loopt.

Zeg je contract schriftelijk op.

Een bedrijf mag je contract niet verlengen zonder jouw toestemming.

Soms krijg je een dure telefoon bijna gratis bij een abonnement. Je moet de restwaarde van die

telefoon betalen als je je contract stopt.

Krijg je een heel goedkoop abonnement? Dan geldt dat tarief meestal maar voor een korte

periode.

Je verbruik in de gaten houden?

Verbruik je meer dan voorzien is in je abonnement? Dan zal je extra verbruik doorgerekend

worden.

Door CEBUD 11-24 jaar

HOE GEBRUIK IK GOEDKOPER MIJN GSM OF

SMARTPHONE?

http://www.hierisgratiswifi.be/
http://www.bestetarief.be/
http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/50-er-wordt-u-een-gratis-in-prijs-verlaagde-telefoon-of-tablet-aangeboden


Je krijgt van je aanbieder een SMS wanneer je bijna boven het toegelaten verbruik zit. Let op, je

kan blijven bellen en surfen. Je moet er dus zelf op letten om minder te verbruiken.

Je kan zelf ook je verbruik in de gaten houden via een app van je aanbieder.

Bij sommige smartphones kan je je instellingen aanpassen zodat je je limiet niet overschrijdt.

Wist je dit?

Jongeren van 17 jaar betalen per maand ongeveer 14 euro om een gsm te gebruiken en 18

euro voor een smartphone.

•

Ongeveer één op vijf jongeren tussen 17 en 18 jaar geeft wel eens meer geld uit aan

telefoonkosten dan gepland.

•


