Tarieven
Skilje sim only abonnementen - Flexibel (maandelijks opzegbaar)
Skilje 100
Skilje 200
Skilje 300
Maandbedrag bundel
€ 5,00
€ 7,00
€ 8,00
Inclusief aantal minuten/sms
100
200
300



















Skilje XXL
€ 16,00
1250

Je mag maandelijks overstappen naar hogere of lagere bundels. Je stapt dan over naar de op het
moment van wijzigen geldende bundels en tarieven.
Bundels gaan in en worden verrekend per kalendermaand. Bij aanmelding betaal je naar
verhouding het resterende deel van de kalendermaand en wordt het tegoed voor dat deel van de
maand toegekend.
Binnen de bundel vallen de gesprekken binnen Nederland naar mobiele- en vaste nummers of
voicemail en sms’jes.
Skilje rondt ieder gesprek per hele minuut naar boven af.
Sms’jes worden afgerekend per bericht van maximaal 160 karakters.
Overgebleven bundeltegoed neem je niet mee naar de volgende maand.
Belminuten en sms’jes buiten de bundel kosten € 0,29 per minuut/sms.
Voor verbruik in en naar het buitenland en voor bellen naar servicenummers gelden afwijkende
tarieven.
Bij een heel hoog verbruik buiten je bundel kan je aansluiting worden geblokkeerd in ons systeem,
zodra ons systeem je verbruiksgegevens heeft verwerkt. Dit is om onverwacht hoge kosten te
voorkomen. Je kunt je aansluiting weer activeren door een tussentijdse betaling te doen.
Aansluitkosten zijn € 12,50.

Databundels - Flexibel (maandelijks opzegbaar)
Naam
Omschrijving
Internet 200 MB
Internet op je mobiel tot 200 MB per maand
Internet 500 MB
Internet op je mobiel tot 500 MB per maand
Internet 1000 MB
Internet op je mobiel tot 1000 MB per maand
Internet 2000 MB
Internet op je mobiel tot 2000 MB per maand
Internet 4000 MB
Internet op je mobiel tot 4000 MB per maand



Skilje 500
€ 12,00
500

Maandbedrag
€ 4,50
€ 8,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 25,00

Databundels kunnen aanvullend op het abonnement worden afgesloten, zijn per maand
opzegbaar en gelden alleen in Nederland.
Aan het einde van de kalendermaand vervalt het tegoed uit de bundel.
Databundels gaan in en worden verrekend per kalendermaand. Bij aanmelding betaal je naar
verhouding het resterende deel van de kalendermaand en wordt het tegoed voor dat deel van de
maand toegekend.
Verbruik van mobiele data wordt afgerekend per kB.

Internet op je mobiel - alleen binnen Nederland
Omschrijving
Tarief
Buiten de Databundel
€ 0,15



Internet op je mobiel wordt per maand afgerekend op het verbruik per kB. Je betaalt het
standaardtarief als je internet op je mobiel gebruikt en je bundel volledig verbruikt is.

Tarieven Servicenummers
Omschrijving
Klantenservice 1200
112
0800 nummers
12331/12339, voicemail aan en uit
1200 vanuit het buitenland
0900 nummers**
087/084 nummers*
066/067 nummers*
18xy nummers*
085/088 nummers**
14xyz nummers**
116xyz nummers**

*
**

Per
MB

Tarief
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Tarief bellen naar Nederland vanuit betreffende zone
Kosten servicenummers + normale verbruikskosten
Kosten servicenummers + normale verbruikskosten
Kosten servicenummers + normale verbruikskosten
Kosten servicenummers + normale verbruikskosten
Normale verbruikskosten
Normale verbruikskosten
Normale verbruikskosten

Aan het begin van ieder gesprek naar dit nummer worden de servicekosten genoemd.
Normale verbruikskosten vallen binnen je bundel. Wanneer de bundel volledig verbruikt is, worden
deze kosten getarifeerd buiten je bundel.

Bellen per minuut en sms’en in en naar het buitenland
Bellen / gebeld worden in het buitenland
Tarief binnen bundel
EU
€ 0,0605
Rest van Europa
VS en Canada
Rest van de wereld
Speciale landen

Tarief (buiten bundel)
€ 0,2299
€ 1,2710
€ 2,5420
€ 2,5420
€ 2,5420

Bellen naar het Buitenland
EU
Rest van Europa
VS en Canada
Rest van de wereld
Speciale landen

Tarief
€ 0,2299
€ 1,2710
€ 2,5420
€ 2,5420
€ 2,5420

Sms’en in en naar het buitenland
Sms’je vanuit EU of naar een EU-nummer
Sms’je vanuit en naar de rest van de wereld

Per sms’je
€ 0,0726
€ 0,5080

Data (per MB_ in het buitenland
Locatie
Data in de EU
Data in de rest van de wereld

Tarief binnen bundel
€ 0,0605

Tarief (buiten bundel)
€ 0,2420
€ 5,0000

