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Woord vooraf 

Beste klant,


Bedankt voor het aanschaffen van dit handige, straight-to-the-
point hulpboekje van Van den Berg Technologie! 


Dus, u loopt vast bij het kiezen, vergroten of verkleinen van uw 
simkaart? Twijfelt u over de aanbieder? Wordt het tijd voor een 
nieuwe? Omdat de markt voor mobiele telefonie nog steeds erg 
groot is, verliest u snel het overzicht tussen alle (op het eerste 
gezicht) aantrekkelijke mogelijkheden. Maar wat past er nou 
echt bij u? U leest het in dit overzichtelijke e-book van Van den 
Berg Technologie.

Voor nu wensen wij u veel succes bij het verhelpen van uw 
computerproblemen. En onthoud, u kunt ten alle tijden contact 
met ons opnemen.


Veel plezier met lezen en toepassen,


Laurens van den Berg

Eigenaar bij Van den Berg Technologie 
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Het landschap van de mobiele telefonie is 
gelukkig aardig versimpeld de afgelopen 
jaren. Maar ook in Nederland zijn er nog 
steeds veel keuzes. Wie is de goedkoopste, 
en moet je als consument eigenlijk wel voor 
het goedkoopste gaan? Is er sprake van 
kwaliteit? 

Dekking
Eén van de belangrijkste factoren wanneer 
je de kwaliteit van bepaalde aanbieders wilt 
bepalen, is de dekking. Dit houdt in: de plek 
waar het mobiele netwerk te gebruiken is. 
Kleinere aanbieders maken gebruik van de 
netwerken van grotere aanbieders en voor 
die grotere Nederlandse aanbieders 
worden dekkingskaarten gemaakt. Zo ziet u 
in de afbeelding hiernaast bijvoorbeeld de 
dekkingskaart van KPN. Op de Consumentenbond 
vindt u een lijstje met de dekkingskaarten van 
verschillende aanbieders, zodat u kunt zien of 
het netwerk in uw woon-, werk- en familie omge-
ving een goede dekking heeft.
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Aanbieder1

https://www.consumentenbond.nl/mobiel-abonnement/beste-mobiele-netwerk#no1


Prijs

Niet alleen de dekking is belangrijk. Een netwerk kan wel goed zijn, maar als 
u zichzelf iedere maand scheel betaalt voor een klein aantal belminuten, bent 
u alsnog niet tevreden over uw besluit.


Het is bij de prijs dus zaak om goed te kijken wat u krijgt voor uw geld. Het is 
bij mobiele abonnementen namelijk bepaald niet zo dat u de laagste prijs 
moet zoeken. Een lagere prijs betekent veelal gewoon enkel en alleen minder 
belminuten of 4G. 


Er is een website waarop u zelf kunt invullen welke hoeveelheid data en 
belminuten u verlangt, waardoor u op die manier precies ziet hoeveel u moet 
betalen voor wat u graag zou willen. 


Zoals u ziet is het meteen duidelijk hoe lang het abonnement loopt, hoeveel 
u er voor terug krijgt, op welk netwerk de provider draait en zo te zien is er 
ook een spaarprogramma (minuten mee nemen naar de volgende maand).





U ziet echter dat voor €1 per maand extra de aanbieder Simpel u niet alleen 
onbeperkt bellen, maar ook 2,5 keer zo veel SMS’jes geeft.


Het is zelf dus afwegen waar u het meeste aan heeft. Om te weten hoeveel 
gegevens (zoals belminuten) u eigenlijk nodig heeft, zijn tools gemaakt. 
Tevens leggen we uit hoe u op andere manieren uw gebruik kunt voorspellen. 
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https://www.goedkoopste-telefoonabonnement.nl/


Mobiele gegevens
Hoeveel mobiele gegevens u nodig heeft, is afhankelijk van de 
hoeveelheid internetgegevens die uw apparaat laadt zonder wifi. Denk 
hierbij aan het lezen van e-mail buiten de deur, het bekijken van een 
Youtube video tijdens het wachten op de bus en het verzenden van een 
paar foto’s op vakantie naar huis, ergens op een terrasje in Milan. Hoe 
meer u van deze zaken gebruik maakt, hoe meer GB u nodig heeft. Met 
name het laden, streamen en verzenden van video’s tikt enorm aan. 
Check uw geschatte gebruik van mobiele gegevens Hier.



SMS 
De SMS is tegenwoordig vrijwel nutteloos. Eigenlijk ontvangt u ze alleen 
nog voor wanneer u een gesprek gemist heeft of een bepaald account 
met uw telefoonnummer wilt verifiëren. De beste manier om het gebruik 
hiervan te controleren, is door naar uw SMS-app te gaan en hier te kijken 
wat u gewoonlijk verstuurd. Waarschijnlijk heeft u aan 100 SMS’jes al 
genoeg. Let er wel op dat het minimum vaak niet onder 100 ligt. Meestal 
zijn het er een paar honderd en als u lager zou willen, kunt u er ook voor 
kiezen per stuk te betalen.

Telefoon 
Het is aardig ingewikkeld om een goede schatting te maken van uw 
belminuten. Hiervoor kunt u in theorie natuurlijk naar uw bel geschiedenis 
kijken, maar vaak is dit niet representatief. De kans is namelijk groot dat 
u veel meer gaat bellen als u eenmaal een (groter/nieuw) abonnement 
krijgt. Neem dit dus altijd iets ruimer: kies zelf de hoeveelheid die u denkt 
meer  te gaan bellen en voeg dit doe aan uw huidige bel geschiedenis.
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Hoeveel GB, belminuten en 
SMS’jes heb ik nodig?2

https://www.sim-only-internet.nl/dataverbruik/


Niet iedere simkaart past perfect. De nieuwere mobiele telefoons maken 
gebruik van de nano simkaart. In tegenstelling tot bij de SD-kaarten, is micro 
hier dus niet het kleine formaat dat er beschikbaar is. 




	 	 	 1	 	 	 	 	  2	 	        3	 	         4


Afbeelding 1 is een plastic pas. Hier staat onder andere uw telefoonnummer, 
PUK-code en de aanbieder op. Als u het grootste kaartje uitdrukt, krijgt u 
afbeelding twee. Deze werd in onder andere Nokia’s gebruikt, voordat de 
smartphone werd geïntroduceerd. Sommigen gebruiken ze dus nog steeds, 
maar dit komt bijna nooit meer voor. Als u de rand van dit kaartje weghaalt, 
krijgt u kaartje 3. Deze wordt nog steeds door veel smartphone gebruikers 
gebruikt. Echter is het meest gangbare model nu al jarenlang kaartje 4, de 
nano-simkaart.


Als u er nou achter komt dat uw kaart te klein is voor uw toestel, dan kunt u 
altijd nog een adapter kopen. Dit kunt u Hier doen. 


Heeft uw kaartje om welke reden dan ook geen drukranden? Dan moet u 
even naar een winkel van de provider. Sommigen knippen de kaart dan uit. 
Anderen vervangen hem (kosteloos). Dan bent u ook geholpen!
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Adapters en bijsnijden
Bonus
Tips

https://www.vdbtechnologie.com/quicks-sdkaart
https://www.google.com/search?q=simkaart+adapter&source=lmns&tbm=shop&bih=740&biw=1440&rlz=1C5CHFA_enNL902NL902&hl=nl&ved=2ahUKEwjeg9eh873qAhVJiqQKHb6BDngQ_AUoAXoECAEQAQ
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