
Specifieke Dienstenvoorwaarden voor onderstaande 
abonnementen, hierna te noemen het Abonnement:

(Sim Only) Vodafone Bel+Sms+Web abonnement
(Sim Only) Alles-uit-1-bundel Web abonnement
(Sim Only) Bel+SMS Voordeel + Web abonnement
(Sim Only) VoordeelWeb abonnement iPhone abonnement

Mobiel Internet
Met overeenkomsten waarbij mobiel internet standaard inbegrepen 
is, geldt dat het datagebruik binnen de bundel gelimiteerd is 
afhankelijk van je abonnement. Indien jij een datagebruik hebt dat 
hoger is dan het maximum per maand, geldt een buitenbundel 
tarief. Ook datagebruik in het buitenland is uitgesloten en wordt 
apart in rekening gebracht tegen de daarvoor geldende tarieven, 
zie de uitgebreide tarieveninformatie op vodafone.nl.

Vodafone behoudt zich het recht voor om het dataverkeer te 
meten om te kunnen vaststellen of jij je aan de voorwaarden houdt. 
Vodafone behoudt zich het recht voor het dataverkeer onmogelijk 
te maken, indien je in strijd handelt met deze voorwaarden of met 
de andere voorschriften omtrent gebruik. 

Specifieke Dienstvoorwaarden voor onderstaande 
abonnementen welke zijn aangesloten na 13 mei 2012, 
hierna te noemen het Abonnement: 

(SIM Only)  Vodafone Bel+SMS+Web abonnement 
iPhone abonnement

Onbeperkt sms
Met het Abonnement kun je in Nederland onbeperkt sms-en 
naar andere Nederlandse vaste en mobiele telefoonnummers. 
Het sms-en naar en ontvangen van betaalde sms-diensten 
(zoals premium sms-diensten) valt niet binnen de bundel. 
Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht tegen de 
daarvoor geldende tarieven. Onbeperkt sms is alleen geldig in 
combinatie met bepaalde Vodafone abonnementen, kijk voor 
meer info in de uitgebreide tarieveninformatie op vodafone.nl.

In geval van (een vermoeden van) misbruik, kan Vodafone extra 
kosten voor het sms-en in rekening brengen, voorwaarden stellen 
aan het gebruik, of de mogelijkheid tot sms-en tijdelijk of geheel 
opschorten/beëindigen. Er is in ieder geval sprake van misbruik 
indien de onbeperkte sms-mogelijkheid gebruikt wordt voor 
commerciële doeleinden, waaronder in ieder geval begrepen het 
versturen van spam of bulk-sms (het excessief versturen van sms 
vanuit 1 nummer naar 1 of meerdere ontvangende nummer(s)) 
en/of het aanbieden van de sms-mogelijkheid aan derde(n).

Onbeperkt bellen van Vodafone naar Vodafone
Onbeperkt bellen van Vodafone naar Vodafone is geldig voor 
het bellen naar Nederlandse mobiele Vodafone nummers met 
een Vodafone abonnement of Vodafone Prepaid. In geval van 
(een vermoeden van) misbruik, kan Vodafone extra kosten voor 
het van Vodafone naar Vodafone bellen  in rekening brengen of 
voorwaarden stellen aan het gebruik. Er is in ieder geval sprake van 
misbruik indien de onbeperkte bel-mogelijkheid gebruikt wordt 
voor commerciële doeleinden. Onbeperkt bellen van Vodafone 
naar Vodafone is alleen geldig in combinatie met bepaalde 
Vodafone abonnementen, kijk voor meer info in de uitgebreide 
tarieveninformatie op vodafone.nl.
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