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In dit document vindt u alle informatie over uw 
4COM Shiptel Flex abonnement 
 
Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78 - 750 17 35 of mail naar 
info@4COM.nl 
 

4COM - Uw telecomspecialist  

Uw abonnement  

4COM Shiptel Flex 
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 Direct inzicht in uw verbruik met de My Vodafone website 

 Support - ook buiten kantoortijden 24/7 

Let op! De voordelen van Ziggo zijn niet mogelijk i.c.m. Shiptel  Flex. 
 
* Als in 4 maanden 50% van uw verbruik of tijd meer in de EU is dan in Nederland heeft Vodafone het recht een 
toeslag in rekening te brengen.  
 
** Wanneer de databundel verbruikt is wordt de data automatisch geblokkeerd.  
Wilt u snelheidsverlaging en/of blijven internetten wanneer de databundel verbruikt is dan betaalt u €0,01 per MB. 
Neem hiervoor contact met ons op.  
 
De databundel kan aangepast worden per de 1ste dag van de nieuwe maand (uiterlijk 2 werkdagen ervoor 
doorgeven) 
  
Bellen en internetten buiten de EU is standaard € 9,50 per dag gebruikmakend van de EU bundel op basis van Fair 
Use met uitzondering van een aantal landen en Maritieme/satellietnetwerken 
 
-  Maritieme/satellietnetwerken zijn altijd buiten de bundel. 
 
Extra’s 

Alle gegevens voor u op een rij… 

4COM Shiptel Flex 

Voordelen 

 Zorgeloos internetten en sms’en 

 Standaard blokkeren van het internet wanneer de bundel op is. 

 Databundel is maandelijks te wijzigen  

Bellen en sms’en in en naar Nederland + EU* Onbeperkt  

Internetbundel in Nederland + EU* Optionele bundels in NL & EU 

Prijs per maand (12 maanden) €11,15  

Prijs per maand (24 maanden) €10,15  

   

 
Optionele bundels in NL & EU 

1 GB**     €2,55     De kosten van de databundel komen bovenop de abonnementskosten  

2 GB**     €5,10     De kosten van de databundel komen bovenop de abonnementskosten 

3 GB**     €7,65     De kosten van de databundel komen bovenop de abonnementskosten 

4 GB**     €10,20   De kosten van de databundel komen bovenop de abonnementskosten 

5 GB**     €12,75   De kosten van de databundel komen bovenop de abonnementskosten 
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Albania Andorra België Bulgarije Cyprus Denemarken 

Duitsland Estland Faeröer Finland Frankrijk Frans-Guyana 

Frans-Polynesië Gibraltar Griekenland Guadeloupe Guernsey Hongarije 

Ierland IJsland Isle Of Man Italië Jersey Kroatië 

La Reunion Letland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta 

Martinique Monaco Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal 

Roemenië San Marino Slovenië Slowakije Spanje Turkije 

Zweden Tsjechië Zwitserland Verenigd Koninkrijk  

 

Waar geldt mijn Shiptel Flex abonnement? 
 

Voorwaarden 

‣ Let op! De voordelen van Ziggo zijn niet mogelijk i.c.m. Shiptel Flex. 

‣ Bellen naar 0900 of service nummers is niet inbegrepen.  

‣ Prijzen en voorwaarden geldig vanaf 01-11-2020. 

‣ Het bundeltegoed is 1 maand geldig. 

‣ Standaard staat de Wereldbundel actief. Voor meer informatie zie blad 2.  

‣ Vodafone heeft het recht om jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen, deze correctie zal 
4COM indien nodig doorberekenen in het abonnementstarief.  

‣ Data roaminglimiet geldt voor EU landen met uitzondering van NL.  

‣ Aansluitkosten zijn € 25,- bij nieuw nummer of overstappen van andere provider. 

‣ Na contracttermijn geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

‣ LET OP maritieme/satelliet netwerken en uitzonderingslanden zijn altijd buiten bundel. Voor 
uitzonderingslanden zie tabel op de website van 4COM bij veel gestelde vragen  

‣ Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

‣ Wijzigingen en schrijffouten voorbehouden. 

 

Alle voorwaarden voor u op een rij… 

Bij vragen helpen wij u graag! 
Voor meer informatie. Bel ons op +31 (0) 78 - 750 17 35 of 
mail naar info@4COM.nl 
 

mailto:info@4COM.nl

