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Standaard prijzen en tarieven voor Sim Only  
 

 
Sim Only bundels (alle prijzen zijn excl. BTW) 

 12 maanden contract 24 maanden contract 

Sim Only 
abonnement 

Normale 
bundel 
prijs 1) 

Actie 
bundel prijs 

2) 

tarief per 
minuut, sms 

of MB 3) 

Normale 
bundel prijs 

1) 

Actie bundel 
prijs 

2) 
tarief per 

minuut, sms 
of MB 

3) 

Sim Only 275 € 9,50 € 7,43 3,5 cent € 8.68 € 6,61 3,2 cent 

Sim Only 550 € 16,12 € 9,92 2,9 cent € 15,29 € 9,09 2,8 cent 

Sim Only 1000 € 29,30 € 21,90 2,9 cent € 27,80 € 21,07 2,8 cent 

 

 
 

 
Toelichting op de tarieven: 
 

• De actie bundel prijs 2) geldt gedurende de gehele contractduur. Na afloop van het contract betaalt 
u de normale bundelprijs 1).  

• U hebt de eventuele mogelijkheid om uw bundel/abonnement aan te passen. U regelt dit eenvoudig 
zelf via mijn hollandsnieuwe.  

• Als gevolg van specifieke promoties kunnen afwijkende prijzen en condities gelden. In dat geval 
staan deze vermeld op het contract en/ of de orderbevestiging. 

• De maandelijkse bundel betaalt u altijd vooraf op basis van automatisch incasso. 
• Bij hollandsnieuwe betaalt u binnen uw bundel hetzelfde lage tarief

  3) 
voor bellen, sms’en en internet 

als buiten uw bundel. 
• Voor iedere bundel geldt een vast tarief 

3)
 voor bellen, sms’en en internet. 

• Alle tarieven gelden voor normale, vaste en mobiele nummers in Nederland. 
• Alle gesprekken worden naar boven afgerond op hele minuten. Mobiel internet wordt per sessie 

naar boven afgerond op 100KB. 
• U kunt extra beltegoed aanschaffen door op te waarderen via hollandsnieuwe.nl/opwaarderen. U 

betaalt dan met iDEAL. U kunt uw beltegoed ook aanvullen via automatisch opwaarderen of sms-
opwaarderen. Deze gratis diensten kunt u aanzetten via ‘mijn hollandsnieuwe’ op hollandsnieuwe.nl. 
Bij deze vorm van opwaarderen betaalt u via automatisch incasso. 

• De maandelijkse bundel en extra aangeschaft beltegoed zijn altijd 3 maanden geldig vanaf de 
datum van aanschaf. Beltegoed dat u het eerste hebt gekocht wordt ook als eerste verbruikt. 
Zakelijk tegoed wordt altijd als eerste verbruikt, daarna pas het privé tegoed 
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Overige tarieven (excl. BTW) 
 
 

Alarmnummer 112 gratis 

0800-nummers binnen Nederland gratis 

0900, 0906, 0909, 084, 087, 067, 18XY, 
14XYZ servicenummers 

8.3 cent + de kosten van het 

servicenummer 

085, 088 nummers nationaal beltarief 

vervangende simkaart € 8,26 eenmalig  

Nummerbehoud gratis 

Aansluitkosten € 13,26 eenmalig  

Transportkosten (online orders met telefoon) € 20,66 eenmalig 

Voicemail (inter)nationaal (inter)nationaal beltarief 

Tarieven in of naar het buitenland zie internationaal tariefoverzicht op 

hollandsnieuwe.nl 
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Extra’s (prijzen excl. BTW) 

  

 Normale bundel 
prijs 

1) 
Actie bundel 

prijs 
2) 

tarief per sms of 
MB 

500 MB internet bundel € 8,26 € 2,48 1,7 cent 

1000 MB internet bundel € 12,40 € 10,33 1,2 cent 

1000 SMS bundel € 8,26 € 0,83 0,8 cent 

 

 
Toelichting op de overige tarieven en extra’s: 
 

• De actiebundel prijs
2)

 geldt gedurende de gehele contractduur, na afloop van het contract betaalt u 
de normale bundelprijs

1)
. 

• U hebt de eventuele mogelijkheid om uw bundel/abonnement aan te passen. U regelt dit eenvoudig 
zelf via mijn hollandsnieuwe. LET OP: als u de data of sms bundel (tijdelijk) uitzet, vervalt daarmee 
de eventuele korting op deze bundel. 

• Als gevolg van specifieke promoties kunnen afwijkende prijzen en condities gelden. In dat geval 
staan deze vermeld op het contract en/ of de orderbevestiging. 

• De maandelijkse extra sms en internet bundel betaalt u tijd vooraf op basis van automatisch 
incasso. 

• Mobiel internet wordt per sessie naar boven afgerond op 100KB. 
• De extra sms en internet bundel zijn 1 maand geldig vanaf de datum van aanschaf. Niet verbruikte 

sms’jes of MB’s komen daarna te vervallen. 
• Indien de extra sms of internet bundel binnen een maand wordt verbruikt, dan komt gedurende het 

restant van de maand additioneel verbruik ten laste van de maandelijkse Sim Only bundel, tegen 
het voor die bundel geldende sms of internet tarief. 


