
 
Dit is KPN Zakelijk Mobiel ‘21 
 

Met het KPN Zakelijk Mobiel ’21 abonnement krijg je een aantal standaard 
mogelijkheden en gratis opties. Bijvoorbeeld onderling MB’s en minuten delen, roaming 
bundels en Business Voicemail.  
 

De voordelen.
 
MB’s automatisch onderling delen.  
De MB’s in NL/EU van collega’s met dezelfde 
internetbundel worden bij elkaar opgeteld en 
automatisch gedeeld. Als aan het eind van de 
maand blijkt dat sommige gebruikers meer 
hebben verbruikt en anderen minder, dan 
wordt dit automatisch met elkaar verrekend. 
MB’s kan je niet meenemen naar de volgende 
maand. 
 
Mocht je bij ons abonnementen hebben met 
hetzelfde aantal MB’s maar van een eerdere 
versie (bijvoorbeeld ’19 of ’20) dan verrekenen 
die ook met elkaar.  
 
Dat is onder anderen de kracht van het 
collectief, dat is meedenken met de MKB-er. 
 
Supersnel mobiel internet met 4G en 5G. 
 
Supersnel downloaden en uploaden.  
Met gemiddelde downloadsnelheden van 20 
Mbit/s. En gemiddelde uploadsnelheden van 
10 Mbit/s (tot maximaal 100 Mbit/s). Deze 
uploadsnelheden zijn gebaseerd op het gebruik 
van het 5G netwerk. 
 
Data SIM.  
Bestel een extra SIM-kaart voor in je laptop of 
tablet en gebruik de data van het bijbehorende 
mobiele abonnement. De vergoeding hiervoor 
bedraagt € 5 per maand. 
 
Mobiel via wifi. Mobiel via wifi.  
Jouw telefoon kiest zelf welke verbinding voor 
jou het beste is: een mobiele verbinding, 4G 
verbinding óf wifi-verbinding. Je belt via wifi 
tegen het reguliere tarief. 
 
 

 
Grip op jouw verbruik door MB notificaties.  
Is de data bijna op? Bij 80% en 100% verbruik 

van de 3GB, 5GB, 10 GB, en 20GB 

abonnementen ontvangt de gebruiker een 

waarschuwing via sms. De waarschuwing 

houdt geen rekening met een eventueel 

resterend groepstegoed aan het eind van de 

maand. 

 
Gebruik je mobiel internet buiten de EU? En 
betaal je per MB? Je betaalt dan vaak een 
hoger, lokaal tarief als Bescherming 
Internetkosten uitstaat. Geen zorgen! Wij 
blokkeren je internet automatisch als je € 60,50 
(incl. BTW) aan internetkosten hebt gemaakt. 
Je krijgt hierover een sms bij 80% en bij 100% 
van je verbruik. 
 
Je kunt bij ons ook speciale internet bundels 
voor buiten de EU kopen, bel hiervoor met je 
adviseur. 
 
Altijd de juiste simkaart. 
Je ontvangt een 3-in-1-simkaart. Die bestaat uit 
drie delen: een gewone sim, microsim en een 
nanosim. Je drukt de simkaart die je nodig hebt 
eenvoudig uit en plaatst ‘m in je toestel. Zo heb 
jij altijd de juiste simkaart voor jouw 
smartphone. Ook handig: je kunt met je 
simkaart contactloos betalen. 
 
PAYG. 
Een abonnement dat puur gericht is op bellen 
en waarbij je betaalt per minuut. Geschikt voor 
als je weinig belt of als bereikbaarheids-
nummer. In tegenstelling tot prepaid heeft het 
geen tegoed wat verloopt en is er een  
duidelijke administratie en registratie van 
gesprekken. Data is niet standaard 
geblokkeerd, maar dit kunnen we op verzoek 
wel voor je doen. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Gratis extra’s.
 
Business Voicemail.  
Bij Business Voicemail spreekt een professional een persoonlijke voicemail-boodschap voor je in. 
Business Voicemail zit kosteloos inbegrepen bij een KPN Zakelijk Mobiel ‘20 abonnement. Het dient 
wel aangevraagd te worden, de aanvraagtijd bedraagt 6 tot 8 weken.   
 
Automatische roaming bundels.  
Ben je regelmatig voor werkzaamheden in het buitenland? Voeg dan databundels toe aan je mobiele 
abonnement en voorkom dat je te veel betaalt aan roaming kosten. Als je de bundel niet gebruikt, 
betaal je ook niet. Let op: deze bundels moet je wel eerst toevoegen aan het abonnement. 
 
KPN WIFI onderweg.  
Gebruik onderweg overal gratis internet, dankzij meer dan 1 miljoen Hotspots. 
 
Mijn-sTN 
Als klant van sTN krijg je toegang tot jouw persoonlijke Mijn-sTN account. Mijn-sTN is de online 
omgeving waar je alles rondom je abonnement zelf kunt regelen en controle hebt over jouw belkosten. 
Met Mijn-sTN kun je altijd en overal:  
 

✔    Je verbruik inzien 

✔    Je gegevens controleren en aanpassen 

✔ Je facturen- en gebruiksspecificaties           bekijken en downloaden 
 
In deze video bekijk je alvast hoe Mijn-sTN werkt. 
 
 

https://stn.nl/mijnstn

