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VOOR ONDERNEMERS

UNLIMITED
ONDERNEMEN
@Work Basic abonnementen
@Work Basic Abonnementen

Je betaalt

Prijs excl. Btw

Basic 0 GB

per maand

€ 15,00

Basic 1 GB

per maand

€ 17,00

Voorwaarden
Met @Work Basic kun je 1 keer per maand kiezen of jij je abonnement wilt aanpassen,
omhoog of omlaag. De wijziging gaat per direct in. T-Mobile brengt dan
de maandelijkse kosten pro rata bij je in rekening. Op het Abonnement met T-Mobile
kunnen kortingen staan die gelden op het moment dat het abonnement is ingegaan.
Je behoudt deze kortingen zolang je Overeenkomst duurt. Indien jij je abonnement
tijdens de looptijd naar boven of naar beneden bijstelt, kan de vermelde korting
wijzigen. Een nieuwe korting is geldig vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.
De minimale duur van je Aansluiting bedraagt 1 maand, 12, 24, 36, 48 of 60 maanden,
afhankelijk van het bij aanvang gekozen Abonnement.
Bij misbruik en/of niet redelijk gebruik, zoals vermeld in de Aanvullende
Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden T-Mobile Zakelijk is T-Mobile, afhankelijk
van de ernst van de tekortkoming, gerechtigd de schade op de Klant te verhalen en/
of de Dienst op te schorten, te beperken of de Overeenkomst te ontbinden.
Op 1 juni 2021 is TMNL gestopt met het ondersteunen van 2G voor mobiele
telefoons. Mobiele telefoons die uitsluitend 2G gebruiken, hebben vanaf dat
moment geen verbinding meer. Op 1 juni 2023 stopt ook de ondersteuning voor
andere apparaten, zogenaamde machine-to-machine (M2M) die uitsluitend van het
2G-netwerk gebruik maken. Denk daarbij aan boordcomputers, navigatiesystemen
en alarmsystemen. Kijk op www.t-mobile.nl/zakelijk/diensten/2G-stopt voor meer
informatie over het niet meer ondersteunen van 2G.

NL Bellen & SMS’en
@Work Basic Abonnementen

Belminuten NL/naar de EU

Basic 0 GB

in/naar NL onbeperkt
180 min naar EU

Basic 1 GB

in/naar NL onbeperkt
180 min naar EU

Voorwaarden
Je kunt onbeperkt gratis bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland.
En 180 minuten vanuit Nederland naar de EU-landen, Ijsland, Noorwegen en
Zwitserland met uitzondering van servicenummers. Met @Work Basic kun je niet
bellen of gebeld worden buiten Nederland.

NL Data
@Work Basic Abonnementen

Data NL

Maximale snelheid

Voorwaarden

Basic 0 GB

0 GB

120 Mbps download
50 Mbps upload

Basic 1 GB

1 GB

120 Mbps download
50 Mbps upload

Je databundel is volledig te gebruiken in Nederland. Op het 3G-netwerk is de
maximale snelheid 15/3 Mbps. Voor het 4G-netwerk gelden maximale snelheden tot
120/50 Mbps. Gebruik van internet wordt per 1 KB verrekend. MB’s zijn een maand
houdbaar.
Na het bereiken van de limiet van je data wordt de internetsnelheid in Nederland
teruggebracht naar 64 Kbps/64Kbps. Je ontvangt een waarschuwings-SMS bij het
bereiken van 80% van jouw data én bij het volledig verbruiken van jouw data.

MB-Aanvullers
Je betaalt

Prijs excl. Btw

250 MB-aanvuller Nederland

Snelheid van jouw internetbundel

per keer

€ 2,07

1 GB-aanvuller Nederland

Snelheid van jouw internetbundel

per keer

€ 6,20

Prijslijst T-Mobile @Work Basic abonnement

Geldig vanaf 14 juni 2021

Voorwaarden
MB-aanvuller is geldig tot het einde
van de factuurmaand. Je kunt
meerdere MB-aanvullers per maand
aanschaffen. Je ontvangt per SMS
een waarschuwing bij het bereiken
van 80% en het volledig verbruiken
van je MB-aanvuller. MB-aanvullers
zijn alleen beschikbaar voor @Work
Basic 1 GB.
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Snelheid

UNLIMITED
ONDERNEMEN
Internationaal bellen
@Work Basic
Abonnementen
(Prijs excl. Btw)

van NL

Naar NL/EU
(incl. IJsland,
Noorwegen,
Liechtenstein,
Zwitserland,
Andorra en
Monaco)

Naar Zone 1

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone 4

€ 0,00

Voorwaarden

Met @Work Basic kun je niet bellen naar zone 1, 2, 3 en 4.

SMS’en

van NL

Naar NL/EU
(incl. Ijsland,
Noorwegen,
Liechtenstein,
Zwitserland,
Andorra en
Monaco)

Naar Zone 1

Naar Zone 2

Naar Zone 3

Naar Zone 4

Voorwaarden

Prijs excl. Btw

Voorwaarden

Onbeperkt

Vast & Mobiel integratie
Mobiel-Vast Extra

T-Mobile Extra Veilig Online

Je betaalt
per maand per Aansluiting

Je betaalt

€ 3,00

Prijs excl. Btw

Voor deze module geldt dat je deze uitsluitend kunt
afsluiten voor de gehele gebruikersgroep. Bij ‘Direct
terugbellen vanuit voicemail’ gelden de T-Mobile Zakelijk
tarieven en niet de Module tarieven.

Voorwaarden

Extra Veilig Online

per maand per Aansluiting

€ 1,64

Extra Veilig Online kan altijd aan en uit worden gezet
en heeft de minimale duur van één maand, met een
opzegtermijn van één maand.

Altijd Extra Veilig Online Voordeel

per maand per Aansluiting

€ 1,23

Altijd Extra Veilig Online Voordeel is gekoppeld aan de
minimale duur van je Aansluiting en kan alleen worden
aangesloten als de resterende duur van je Aansluiting
nog minimaal 12 maanden is.

Prijslijst T-Mobile @Work Basic abonnement

Geldig vanaf 14 juni 2021
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SMS-bericht
(Prijs per bericht
excl. Btw)

UNLIMITED
ONDERNEMEN
T-Mobile & Deezer Music
Altijd Muziek Voordeel met Deezer 1

Je betaalt
per maand per Aansluiting

Prijs excl. Btw
€ 5,78

Onbeperkt Muziek met Deezer - flexibel2

per maand per Aansluiting

€ 8,26

Deezer Familie3

per maand per Aansluiting

€ 12,39

Voorwaarden
Met T-Mobile & Deezer Music heb je toegang tot een
DeezerPremium + account voor streaming muziek.
1
Altijd Muziek Voordeel met Deezer is gekoppeld aan de
minimale duur van je Aansluting en kan alleen worden
aangesloten als de resterende duur van je Aansluiting nog
minimaal 12 maanden is.
2
Onbeperkt Muziek met Deezer - flexibel kan altijd aan
en uit worden gezet en heeft de minimale duur van één
maand, met een opzegtermijn van één maand.
3
Met Deezer Familie luister je waar en wanneer het je
uitkomt naar je eigen muziekselectie, tot wel 6 personen
tegelijkertijd. Deezer Familie heeft een minimale duur
van één maand. Na één maand kun je elk moment Deezer
Familie beëindigen. Deze wijziging gaat per direct in.
T-Mobile brengt dan de maandelijkse kosten pro rata bij
je in rekening.

T-Mobile voicemail
Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit Nederland

Gratis

Telefonisch oproepbericht vanuit Nederland

Gratis

Direct terugbellen vanuit voicemail

Gratis

Prijslijst T-Mobile @Work Basic abonnement

Geldig vanaf 14 juni 2021
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Je betaalt

UNLIMITED
ONDERNEMEN
Servicenummers
Soort Servicenummer

Je betaalt

T-Mobile Klantenservice vanuit Nederland: 1200 via uw mobiele telefoon, 06 - 2400 1200 via een
andere telefoon

Gratis

112 (noodoproep)

Gratis

Bellen naar Nederlandse 0800- en 00800-nummers vanuit Nederland

Gratis

067, 085, 088, 14XYZ nummers vanuit Nederland

Gratis

066, 084, 087, 0900, 0906, 0909, 18XY nummers vanuit Nederland

Tarief servicenummer

T-Mobile diensten
Dienst
Aansluitkosten

Je betaalt

Prijs excl. Btw

eenmalig, per Aansluiting

€ 44,12

Nummerweergave of Verbergen Nummerweergave (niet mogelijk bij SMS)

Gratis

Geheim nummer

Gratis

Blokkering van betaalde SMS-diensten

Gratis

Factuur per post

per maand

€ 2,10

Factuur per post met acceptgiro

per maand

€ 3,78

Factuur via My T-Mobile

Gratis

Specificatie van rekening per post

per maand, per Aansluiting

€ 2,10

Specificatie van rekening via My T-Mobile

Gratis

Opvragen kopie factuur (incl. specificatie), opvragen kopie credit / debet brief

eenmalig

€ 4,20

Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet) binnen Nederland

Gratis

Dubbelgesprek (alleen betalen voor verbindingen die door klant zelf worden opgezet) binnen
Nederland

Gratis

Gespreksblokkering aanzetten door T-Mobile Klantenservice

eenmalig

€ 16,81

Gespreksblokkering en/of pincode wijzigen door T-Mobile Klantenservice

eenmalig

€ 4,20

Gespreksblokkering opheffen door T-Mobile Klantenservice of mutatie via eigen mobiele telefoon

Gratis

Contractovername

eenmalig

€ 21,01

Vervanging defecte/gestolen simkaart via klantenservice of T-Mobile Shop

eenmalig

€ 8,26

Vervanging defecte/gestolen simkaart via My T-Mobile (www.t-mobile.nl)

eenmalig

€ 4,20

Duosimkaart

eenmalig

€ 29,41

Heraansluitkosten na administratieve afsluiting

eenmalig

€ 21,01

Opvragen PIN-/PUK-code

Gratis

Opvragen PIN-/PUK-code 2

eenmalig

€ 12,60

Nummerbehoud

Gratis

Wijzigen mobiele telefoonnummer (standaard)
Wijzigen mobiele telefoonnummer (voorkeurnummer)

per nummer

€ 16,81

per nummer, vanaf

€ 94,54

Voorwaarden prijslijst

Prijslijst T-Mobile @Work Basic abonnement

Geldig vanaf 14 juni 2021
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Geldig vanaf 14 juni 2021. BTW tarief is 21%. Bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. T-Mobile zal ieder jaar in januari
het maandbedrag van je abonnement (bellen, internetten, SMS/MMS’en) aanpassen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het
consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni. T-Mobile voert geen inflatiecorrectie door als er 3 maanden of minder van
je Overeenkomst verstreken zijn. Kijk op www.t-mobile.nl voor de meest actuele tarieven en meer informatie. Promotionele kortingen vervallen na het verstrijken van de
overeengekomen duur, bij beëindiging van het Abonnement of bij overstap naar een ander prijsplan. De nog niet afgenomen maar wel in de prijslijst vermelde (voordeel)bundels,
opties en overige aanvullende diensten zijn geen onderdeel van het met T-Mobile gesloten Abonnement en kunnen daar alleen onder de hier genoemde voorwaarden aan worden
toegevoegd zolang zij onderdeel uitmaken van het actuele aanbod van T-Mobile en de voorwaarden niet zijn gewijzigd.

