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

Business Mobile Onbeperkt 

4COM – Vodafone  

4COM - Uw telecomspecialist  
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Bellen en sms’en in Nederland en EU* Onbeperkt 

Bellen naar EU nummers vanuit NL Onbeperkt 

Internetbundel in Nederland Onbeperkt 

Internetbundel in de EU* *50 GB per maand 

Standaard tarief € 55,- 

Prijs per maand (12 maanden) € 35,- 

Prijs per maand (24 maanden) € 33,- 

Business Mobile Data Only Sim** € 7,99  

Alle gegevens voor u op een rij… 

4COM Vodafone Business Mobile Onbeperkt 

Gebruik van dit abonnement is op basis van de fair use policy conform EU regelgeving. Concreet houdt dit in 
dat uw verbruik in 4 maanden niet meer in de EU mag zijn ten opzichte van het verbruik in Nederland. 
Tevens is het dataverbruik genormeerd op maximaal 50 GB.  Voor meer informatie zie algemene 
voorwaarden laatste pagina. 
 
Mocht het verbruik buiten Nederland in de EU landen structureel hoger ten opzichte van Nederland. (of 
hoger dan de 50 GB) dan zal dit met u worden besproken om het verbruik in de EU en World landen te 
beperken tot een redelijk verbruik. 
 
Mocht u dit abonnement willen gebruiken in een data apparaat (bijvoorbeeld: Router, dongel of Mifi 
kastje.) dan dient u de data only simkaart te gebruiken.  
Data only simkaarten hebben een 097 nummer en mogen in deze apparaten gebruikt worden. De normale 
voice abonnementen hebben een 06 Nummer welke niet in data apparaten gebruikt mogen worden. 

   
 
 

Belangrijke Informatie 

*Op dit abonnement staat geen data limiet ingesteld voor data gebruik buiten Nederland in de EU .  U zou dus 
meer dan 50GB data kunnen verbruiken in EU landen. U dient echter te allen tijden te voldoen aan de FUP (fair 
use policy) zoals onderstaand beschreven.  
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Voordelen 
 

 Direct inzicht in uw verbruik met de My Vodafone App  

 Zorgeloos bellen en sms’en 

 Support - ook buiten kantoortijden 24/7 

 Onbeperkt data in Nederland 

 Voordelige World Bundels 

 

World Bundels   Zonder zorgen buiten de EU 
 
Alle spraakaansluitingen zijn standaard inclusief zorgeloos bellen en sms’en in Nederland en de 
EU. Komt u buiten de EU, geen zorgen: Met de onderstaande world bundels van Vodafone kunt u 
ook zorgeloos roamen buiten de EU. Kies eenvoudig de upgrade die het beste bij u past: 

 
1. World Roaming: Daily upgrade 
Deze bundel staat standaard op het abonnement geactiveerd: U hoeft geen actie te 
ondernemen: de bundel wordt automatisch geactiveerd als er gebruik gemaakt wordt  in de 
Vodafone World Zone. Met deze bundel kunt u uw abonnement in deze zone gebruiken zoals u 
in Europa gewend bent. (met inachtneming van de FUP policy) 

 
De bundel kost € 9,50 ex btw per dag. En wordt alleen aangerekend indien er verbruik is. 

  
 

2. World Roaming: Permanent upgrade  
De World roaming bundel kan optioneel op het abonnement geactiveerd worden.  
Hij heeft dezelfde werking als de World Daily upgrade alleen staat deze permanent op het 
abonnement. Deze bundel is ook niet meer van het abonnement af te halen als deze eenmaal 
geactiveerd is en blijft dus actief tot het einde van het contract.  
 
De bundel kost € 57,- ex btw per maand. En is alleen af te sluiten op een voice abonnement. 
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Voorwaarden 

‣ Bellen naar 0900, service of betaalde nummers is niet inbegrepen.  

‣ Standaard staat de world Daily bundel geactiveerd 

‣ 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. Dit staat standaard op €50,-. 

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

‣ Na contracttermijn geldt een opzegtermijn van 1 maand  

‣ Na contractperiode geldt zonder verlenging het standaard tarief.  

‣ Op alle abonnementen geldt de FUP (Fair use Policy) 

‣ 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  

‣ Prijzen en voorwaarden geldig vanaf 16/08/2022  

‣ Overige voorwaarden zijn te vinden de algemene voorwaarden. 

 

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

 
 

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 4COM Vodafone Business Mobile abonnement? 

 

Eu landen 

mailto:verkoop@4COM.nl

