
Uw gids om 
goedkoper 
mobiel te bellen 
in het buitenland 
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Kijk voor meer informatie op

http://ec.europa.eu/roaming

of neem contact op met

* Bepaalde gsm-operatoren bieden geen toegang tot 00 800-nummers of kun-
nen deze oproepen aanrekenen. In bepaalde gevallen zullen deze oproepen 
misschien worden aangerekend als u belt uit een telefooncel of een hotel.

00800 6 7 8 9 10 11*

http://ec.europa.eu/europedirect
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Ik heb nog niet gekozen,
1. Ik heb al een speciaal roaming-

pakket – ik blijf dat behouden

2. Ik heb geen speciaal roaming-
pakket – ik krijg automatisch 
het Eurotarief aangerekend

Mijn operator heeft MAXI-
MUM één maand om mij een 

Eurotarief aan te bieden

JULI

Ik kies het Eurotarief en 
breng mijn operator zo vlug 

mogelijk op de hoogte, 
maar bij voorkeur vóór 

31 augustus

AUGUSTUS

Mijn operator moet mijn 

Eurotarief activeren 

binnen één maand nadat 

ik het aanvaard heb

SEPTEMBER

Dit moet u weten om zo snel mogelijk van de lagere roamingkosten te 
kunnen genieten: 

1 Het Eurotarief 
 Eurotarief per minuut, kosten excl. btw: 

2 Uw mobiele operator is verplicht u een Eurotarief aan te bieden tegen eind juli 2007.

3 U kunt uw operator van tevoren om een Eurotarief vragen, maar de enige wettelijke 
verplichting die hij heeft, is u tegen eind juli een Eurotarief aan te bieden. Sommige 
operatoren zullen misschien sneller aanpassingen doorvoeren dan andere. Wees dus 
op uw hoede.

4 Als u het aanbod van de operator onmiddellijk aanvaardt, zult u binnen maximaal 
1 maand lagere roamingtarieven genieten.

5 Als u niet reageert tegen eind september, zal uw operator u automatisch een Eurotarief 
aanrekenen, tenzij u een speciaal roamingpakket hebt genomen.

6 Als u een speciaal roamingpakket hebt, zult u dat behouden, tenzij u uw operator laat 
weten dat u iets anders wenst.

7 Dankzij de nieuwe EU-wetgeving zult u in de toekomst ook precies weten hoeveel u 
betaalt wanneer u uw gsm in het buitenland gebruikt. Als u de grens met een andere 
EU-lidstaat oversteekt, zult u een sms ontvangen waarin u wordt geïnformeerd over 
de prijs voor inkomende en uitgaande oproepen. Dat bericht zal gratis zijn. U zult 
tevens gedetailleerde prijzen kunnen opvragen via sms of telefoon.

8 Het Eurotarief zal beschikbaar zijn in alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Het 
geldt enkel voor telefonische oproepen binnen de EU – het maakt niet uit of u met 
voorafbetaalde kaarten werkt of een abonnement hebt. Het geldt echter niet voor 
andere gsm-diensten, zoals sms, MMS of datatransfer. 

9 Overschakelen naar een Eurotarief is gratis en heeft geen gevolgen voor uw bestaande 
gsm-contract.

 U bent niet verplicht om over te schakelen naar een Eurotarief. Als u tevreden bent 
over uw huidige tarieven, kunt u dat gewoon aan uw operator laten weten.

Nu de EU-reglementering op roaming van kracht is, moeten 
de roamingkosten aanzienlijk goedkoper worden - tot 70% 
goedkoper - voor reizigers binnen de Europese Unie. 

oproepen vanuit het buitenland  49 cent 

oproepen ontvangen in het buitenland 24 cent
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