
Zorgeloos bellen, sms’en en surfen binnen de Europese 
Unie  

 
 
United Telecom klanten genieten van sterk verlaagde roamingtarieven binnen 
de Europese Unie. 
 
Met United Telecom betaal je vanaf 30 april 2016 aanzienlijk minder om te bellen, sms’en en surfen 
op het mobiele internet binnen de Europese Unie.  
Dankzij de sterk verlaagde roamingtarieven kan je overal in de Europese Unie zorgeloos bellen, 
sms’en en surfen op het mobiel internet. Je hoeft niet langer je dataroaming uit te zetten op je gsm 
wanneer je in Europa bent om hoge kosten te vermijden. Met United Telecom surf, bel en sms je in 
de Europse Unie zonder zorgen.  
 
 
 
De nieuwe roamingtarieven zijn van toepassing op volgende landen binnen de 
EU 
 
Åland eilanden (Finland), Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans 
Guyana, Gibraltar, Griekenland, (Franse Antillen),Guadeloupe (Franse Antillen), Hongarije, IJsland, 
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique (Franse 
Antillen), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion (La), Romenië, Saint-
Barthelemy (Frans West Indies), Sint Maarten (Franse Antillen), Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk, Zweden.  
 
Waarschuwing: Andorra, de eilanden Guernsey, Faeröer, Jersey en Man, evenals San Marino 
en Zwitserland zijn niet van toepassing: de tarieven buiten de Europese Unie zijn daar van 
toepassing.  

  



Nieuwe roaming tarieven vanaf 30/04/2016 

 
Voor particuliere klanten met een abonnement “United Base plan” 

 Prijs incl. BTW 
Uitgaand gesprek 0,2005 euro per min 

Inkomend gesprek 0,0138 euro per min 

Verzonden sms 0,0726 euro per sms 

Mobiele data 0,2005 euro per MB 

 
 
Voor zakelijke klanten met een abonnement 

 Prijs excl. BTW 
 Gold Platinum Diamond 

Uitgaand gesprek 0,13 euro per min 0,12 euro per min 0,11 euro per min 

Inkomend gesprek 0,0114 euro per min 0,0114 euro per min 0,0114 euro per min 

Verzonden sms 0,06 euro per sms 0,06 euro per sms 0,06 euro per sms 

Mobiele data 0,13 euro per min 0,12 euro per min 0,11 euro per min 

 
  
Voor klanten met een abonnement “M1 Call”  

 Prijs incl. BTW 
Uitgaand gesprek 0,2005 euro per min 

Inkomend gesprek 0,0138 euro per min 

Verzonden sms 0,0726 euro per sms 

Mobiele data 0,2420 euro per MB 

 
 
Voor prepaid klanten  

 Prijs incl. BTW 
Uitgaand gesprek 0,2299 euro per min 

Inkomend gesprek 0,0138 euro per min 

Verzonden sms 0,0726 euro per sms 

Mobiele data 0,2420 euro per MB 

 
 
 

 
 


