
Bellen

Bellen in Nederland kost 25 cent per minuut. Bij iedere euro 
die je opwaardeert krijg je een gratis belminuut. Als je het € 1 
tarief hebt, bel je gratis naar alle andere *bliep gebruikers.

Voicemail

Voor het afluisteren van je voicemail gelden dezelfde tarieven 
als voor bellen naar andere nummers.

SMS

Op dagen dat je € 0,50 of €1 hebt betaald kun je de hele dag 
onbeperkt sms’en. Er is dus geen maximum aan het aantal 
sms’jes dat je kunt versturen.

Internet 

Bij het € 0,50 tarief krijg je onbeperkt internet met 384 kbps 
download- en 64 kbps uploadsnelheid. Er is dus geen maxi-
mum aantal MB’s.

Bij het € 1 tarief krijg je 2 gigabyte (GB) internet met 3,6 Mbps 
download- en 1 Mbps uploadsnelheid. Die 2 gigabyte wordt 
gemeten per kalendermaand. Vrijwel alle gebruikers zullen 
meer dan genoeg hebben aan 2 GB per maand. Ga je hier 
toch overheen? Dan krijg je een sms’je en kun je verder inter-
netten met 384 kbps download- en 64 kbps uploadsnelheid. 
We raden je dan aan om de rest van de kalendermaand terug 
te gaan naar het € 0,50 tarief.

BlackBerry

BlackBerry diensten kosten bij *bliep niets extra. Zit je op het 
€ 0,50 of € 1 tarief, dan kun je die dag dus onbeperkt Pingen 
en gebruik maken van de andere diensten van de BlackBerry 
Internet Service.

Tarief per dag
Je bepaalt per dag hoeveel je voor *bliep betaalt. Je krijgt dan de hele dag:

Tarief per dag € 0 (pauze) € 0,50 € 1

Sms ontvangen * * *
Gebeld worden * * *
Bellen vanuit je belminuten * * *
Onbeperkt internet (384 kbps download / 64 kbps upload) * *
Onbeperkt sms’en * *
Onbeperkt pingen * *
Supersnel internet (3,6 Mbps download / 1 Mbps upload. Max. 2 GB per maand) *
Onbeperkt gratis bellen met andere *bliep gebruikers *

•	 Een dag *bliep begint om 0:00 uur en eindigt om 23:59 uur. Ook als je bijvoorbeeld halverwege de dag van het ene naar het 
andere tarief gaat. 

•	 Ga je van pauze naar € 0,50 of  €1? Of van € 0,50 naar €1? Dan gaat je nieuwe tarief per direct in.
•	 Zet je gedurende de dag je simkaart op pauze? Of van €1 naar € 0,50? Dan gaat dat de eerstvolgende dag in. Dat betekent 

dat je de dag zelf nog gewoon nog tot 23.59 uur gebruik kunt maken van de diensten waar je die dag al voor had betaald.

•	 Je dagtarief wordt voor het gemak iedere dag automatisch verlengd. Tussen 23:30 en 23:59 verwerken we deze 
verlengingen. Tussen 23:30 uur en 23:59 uur kun je daarom niet meer je tarief voor de volgende dag veranderen. 

•	 Wil je morgen niets of minder betalen, dan moet je dat dus vandaag voor 23:30 uur hebben aangegeven.

Tarieven

De hele dag online voor een halve euro



Service nummers

Gratis 0800 nummers  .....................................................................  gratis
1244 (om op te waarderen)  ..........................................................  gratis
112 (noodoproep)  ..............................................................................  gratis
1233 (voicemail)  ..........................................  zelfde tarief als gewone

Nederlandse nummers
067, 085, 088 nummers  ..........................  zelfde tarief als gewone
 Nederlandse nummers
066, 082, 084, 087, 091 nummers ............................. niet mogelijk
0900, 0906, 0909 nummers ......................................... niet mogelijk
18XY nummers  .................................................................... niet mogelijk

Overige diensten

Geheim nummer  ...............................................................................  gratis
Nummerbehoud  ................................................................................  gratis
Opvragen PIN/PUK code  ................................................................  gratis
Vervanging defecte/gestolen simkaart  ...................................  gratis

Geldigheid tegoed

Zowel je belminuten als je eurotegoed zijn onbeperkt geldig, 
zolang je simkaart actief is. De simkaart wordt gedeactiveerd 
als je er langer dan 6 maanden helemaal niets mee hebt ge-
daan. 1x per 6 maanden een sms’je sturen, een seconde bel-
len, internet gebruiken of opwaarderen is dus voldoende.

Voorwaarden prijslijst
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw, afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf mei 2012. (Prijs)wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. Het kan gebeuren dat je naar bepaalde nummers niet kunt bellen. Niet alle diensten zijn automatisch beschikbaar.

Gebruik in het buitenland 
*bliep is voorlopig niet te gebruiken in het buitenland. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk aan te kunnen bieden.
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