(thuis)

 Laag (occasionele gebruiker)
Maximaal 20 GB
• Uitwisselen van e-mails
• Surfen
• Pc-banking
• Occasioneel downloaden van een liedje
(MP3) of van videoclips

Waarom te veel betalen
of voor diensten betalen
die u niet gebruikt?
In België heeft één abonnee op twee een
contract dat zijn reële behoeften overtreft. En
bij twee op de drie gsm-kaarten profiteert u
niet van de recente prijsdalingen.
En u?

• Aansluiting: gemiddeld 1u/dag

Om het maken van uw keuze te
vergemakkelijken,
kies uw gebruikersprofiel
en surf naar

• Verbindingssnelheid heeft weinig belang

 Gemiddeld (matige gebruiker)
Maximaal 80 GB

http://www.bestetarief.be/

• Regelmatig uitwisselen van e-mails en
regelmatig surfen
• Chatten
• Downloaden van enkele liedjes + af en toe
1 film
• Aansluiting: meer dan 1u/dag
• Hoge verbindingssnelheid

 Zwaar (intensieve gebruiker)
Maximaal 150 GB

Voor andere informatie over telecom:
Bel gratis het Contact Center van de
FOD Economie op tussen 9.00 en 17.00 uur.
Tel.: 0800 120 33 - Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

• Frequent uitwisselen van e-mails

>http://economie.fgov.be

• Frequent surfen

>

facebook.com/FODEconomie
Facebook.com/FODEconomie
facebook.com/FODEconomie

>

@FODEconomie
@FODEconomie
@FODEconomie

• Deelnemen aan onlinespelletjes
• Intensief downloaden van films en muziek
• Aansluiting: gemiddeld 90 à 150u/maand
• Hoge verbindingssnelheid vereist

BEZINT VOOR
GE U BINDT

In samenwerking met

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Ondernemingsnr: 0314.595.348 - T-236-15

>> Vast internet

telefoon, gsm, internet, tv:

durf vergelijken!
Samenvatting van uw
gebruikersprofiel

>> Vaste telefoon
 Laag (occasionele gebruiker)
• Oproepen naar vaste nummers: 60 min/maand

>> Gsm (internet, e-mails, downloads,…)
Indien u gebruik maakt van deze functies op uw gsm of smartphone, moet u de 2
profielen combineren: gsm (gesprekken, sms’en,…) + gsm (internet, e-mails,…).

• Oproepen naar gsm-nummers: weinig of geen

 Gemiddeld (matige gebruiker)
• Oproepen naar vaste nummers: 80 min/maand
• Oproepen naar gsm-nummers: 50 min/maand

 Zwaar (intensieve gebruiker)
• Oproepen naar vaste nummers: 100 min/maand
• Oproepen naar gsm-nummers: 100 min/maand

>> Gsm (gesprekken
en sms’en)

 Laag (occasionele gebruiker)
• Oproepen: 30 belminuten/maand
• 30 sms’en/maand

 Gemiddeld (matige gebruiker)
• Oproepen: 115 belminuten/maand
• 165 sms’en/maand

 Zwaar (intensieve gebruiker)
• Oproepen: 200 belminuten/maand
• 300 sms’en/maand

 Basisgebruiker

 Occasionele gebruiker
Maximaal 500 MB

Maximaal 250 MB

• Uitwisselen van e-mails zonder bijlagen

• Uitwisselen van e-mails, soms met bijlagen

• Occasioneel surfen

• Surfen zonder beperkingen

• Geen video’s in streaming bekijken, noch naar
de radio luisteren op het internet

• Soms video’s bekijken + naar de radio luisteren
op het internet

• Downloaden van 1 of 2 mobiele toepassingen
per maand

• Regelmatig downloaden van mobiele toepassingen

 Regelmatige gebruiker
Maximaal 1.000 MB

• Uitwisselen van e-mails, vaak met bijlagen
• Constant aangesloten op het internet
• Vaak video’s in streaming bekijken + naar de
radio op internet luisteren
• Gebruikmaken van Google Maps (gps)
• Regelmatig downloaden van mobiele toepassingen

 Intensieve gebruiker
Maximaal 2.000 MB

• Intensief gebruiken van toepassingen die een
mobiele internetverbinding vereisen
• Smartphone altijd aangesloten op het internet
• Beschikken over een quotum om talrijke
mobiele toepassingen voor smartphone te
downloaden

Nota: de beschrijvingen en de volumes zijn ter illustratie gegeven en zijn gebaseerd op deze opgenomen door Test-Aankoop en het
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Deze gegevens zijn bijgewerkt in juni 2015 om het toenemende
gebruik van mobiel internet weer te geven.
Raadpleeg ook onze website www.surfmobiel.be die u wegwijs maakt om uw gebruik beter te beheren en te surfen in alle vertrouwen.

