Tips om onverwachte kosten van dataverbruik via 3G in het buitenland te
voorkomen
Beperking dataverbruik van de iPad
1. Ga naar ‘Instellingen’ en dan ‘Mobiel netwerk’ uitzetten. Doe dit bij voorkeur vóór vertrek. Zet
‘Mobiel netwerk’ alleen bewust aan wanneer nodig en daarna direct weer uit.
2. Bekijk voorafgaand aan een reis wat de kosten voor buitenlands verbruik in het betreffende land
zijn (roaming tarieven). In EU-landen is het tarief 20 eurocent/Mb. Daarbuiten gelden vaak veel
hogere tarieven van bv. 7,50 euro/Mb of meer.
3. Een goede oplossing is het limiteren van uw sim-kaart. Deze kan op uw verzoek gelimiteerd worden
tot bv. 50 euro per maand, maar kan bv. ook op 300 euro per maand worden gezet. In het geval dat
de limiet teveel beperkingen oplevert, kan zo'n limiet onmiddellijk worden verwijderd. Indien gewenst,
kunt u een verzoek voor het instellen van een limiet indienen bij het Dienstenplein.
4. Maak voor het internetverkeer zoveel als mogelijk gebruik van WIFI-netwerken.
Beperking dataverbruik van de laptop
1. Verwijder de zgn. dongel en gebruik deze alleen wanneer internetverkeer echt nodig is.
2. Maak voor het internetverkeer zoveel als mogelijk gebruik van WIFI-netwerken.
Gebruik van dagbundels in het buitenland
De kosten van datagebruik in het buitenland kunnen snel oplopen, zeker buiten Europa. In EU-landen
is het tarief 20 eurocent/Mb. In de overige landen kan dit oplopen tot 7,50 euro of meer per Mb.
Wanneer u weet dat u in het buitenland veel gebruik gaat maken van data, dan kan het voordelig zijn
om gebruik te maken van dagbundels voor data om de kosten te beperken.
U kunt als Statenlid gebruik maken van dagbundels waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
een ‘Internet op Reis dagbundel’ voor de meeste EU-landen en een ‘Internet op Reis dagbundel
World’ voor andere landen.
Het activeren van de dagbundel kunt u niet zelf maar moet gebeuren door een beheerder van de
provincie. Voor het maken van afspraken over het instellen van dagbundels kunt u contact opnemen
met het dienstenplein (073 680888) of dienstenplein@brabant.nl.
Let op!
Een dagbundel blijft geactiveerd totdat anders wordt aangegeven. Bespreek met het
Dienstenplein wat voor u de beste optie is.
De vaste gebruikskosten per dag worden ook in rekening gebracht wanneer op een dag
slechts enkele Kb’s zijn gebruikt (bijv. voor het zenden of ontvangen van een mailtje of een
WhatsApp-berichtje).
Hieronder worden de dagbundels verder toegelicht.

1. Internet op Reis Dag Bundel (alléén in Vodafone voordeellanden)
Omschrijving

Gebruikskosten per
dag

Buitenbundeltarief in
Voordeellanden

Internet op Reis Dagbundel
€ 1,68 per 35 MB
€ 0,25 per 10 MB
U betaalt alleen wanneer u gebruik maakt van de bundel
De geldigheid is een kalenderdag, gebaseerd op de Nederlandse tijd (van 00:00 tot en met
23.59 uur)
U hoeft de bundel slechts één keer te activeren waarbij de dagen dat er gebruik van gemaakt
wordt, worden verrekend.
Deze dienst is geldig in de 43 Vodafone Voordeellanden waaronder EU, Kroatië, Turkije,
Australië en Japan.

2. Internet op Reis Dag Bundel World
Omschrijving

Gebruikskosten
per dag
€ 4,13 per 30MB

Buitenbundeltarief in Rest
van de Wereld
€ 2,06 per MB

Internet op Reis Dag Bundel
World
U betaalt alleen wanneer u gebruik maakt van de bundel
De geldigheid is een kalenderdag, gebaseerd op de Nederlandse tijd (van 00:00 tot en met
23.59 uur)
U hoeft de bundel slechts één keer te activeren waarbij de dagen dat er gebruik van gemaakt
wordt, worden verrekend.
Vodafone voordeellanden:
Onderstaande landen zijn onderdeel van de Vodafone Voordeellanden footprint.
Land
Albanië

IJsland

Polen

Andorra

Isle of Man

Portugal

Australië

Italië **

Roemenië

België

Japan

San Marino

Bulgarije

Jersey

Slovenië

Cyprus

Kroatië

Slowakije

Denemarken

Letland

Spanje

Duitsland

Liechtenstein

Tsjechië

Estland

Litouwen

Turkije

Finland

Luxemburg

Vaticaanstad

Frankrijk *

Malta **

Verenigd Koninkrijk

Griekenland

Monaco

Zweden

Guernsey

Nieuw Zeeland

Zwitserland

Hongarije

Noorwegen **

Ierland

Oostenrijk

* Inclusief Frans Guyana
** Het Noorse netwerk Maritime Communications, het Italiaanse netwerk TIM Maritime Services en
het Vodafone Malta Maritime SE netwerk vallen niet onder de Voordeelregeling. Dit netwerk maakt
communicatie op schepen mogelijk.
Andere landen zijn géén Voordeellanden, ook andere Europese landen zoals Bosnië en Herzegovina,
Kosovo, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië, en Wit-Rusland niet.

