
Kies het beste tariefplan voor jou

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

Gebruik je je telefoon weinig en ben je vooral

online via wifi-netwerken?

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

abonnement (postpaid) met een beperkt verbruik.

Ben je overal en altijd online of bel je veel?

Dan is een abonnement meestal voordeliger dan een prepaid kaart.

Via bestetarief.be kan je de voordeligste formule voor jou zoeken.

Wil je van tariefplan veranderen?

Heb je een abonnement? Zeg je contract schriftelijk op. Je betaalt geen kosten als

je contract al 6 maanden of langer loopt. Een bedrijf mag je contract niet verlengen

zonder jouw toestemming.

Heb je een prepaid kaart? Dan kan je gewoon overstappen naar iets anders.

Krijg je "bijna gratis" een smartphone of abonnement?

Soms krijg je een dure smartphone bijna "gratis" bij een abonnement. Vaak is dat

abonnement zelf dan niet zo voordelig. Als je je contract stopt moet je ook een deel

van je smartphone betalen.

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

een korte periode. En na die periode betaal je dan plots heel veel per maand. Lees

dus goed de kleine lettertjes voor je zo’n abonnement start.

Hou je verbruik in de gaten

Verbruik je meer data of belwaarde dan in je abonnement zit? Dan zal je extra

moeten betalen.

Je krijgt van je aanbieder een sms als 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.

Door 11-24 jaar

HOE GEBRUIK IK MIJN GSM GOEDKOPER?

https://www.bestetarief.be/#/home
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/opkomen-voor-uw-rechten/uw-aankopen/een-abonnement-schorsen/een-abonnement-opzeggen-bv


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

overschrijdt of een melding krijgt als je bijvoorbeeld de helft hebt verbruikt..

Wil je helemaal zeker zijn dat je niet extra moet betalen? Ga dan voor een

prepaidkaart. Dan kan je niet over je budget gaan. Maar zodra je belwaarde dan

op is, kan je niks meer doen, natuurlijk.

Maak goede afspraken over je telefoonkosten

Je ouders vinden het misschien zo handig dat je bereikbaar bent dat ze een deel

van je telefoonkosten willen betalen. Met goede afspraken voorkom je discussies.

Hoeveel betaal je zelf en wat betalen je ouders?•

Wat als je meer verbruikt dan je abonnement of als je prepaid kaart op is?•

Wie betaalt als je telefoon stuk of kwijt is?•
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