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U  vindt in dit document meer informatie over DROAM, het product waarmee u uw data roaming kosten 

aanzienlijk kunt verminderen. En dat is verstandig, want de standaard data roaming prijzen zijn nog steeds 

vreselijk hoog. Het gebruik van mobiele data in het buitenland is één van de laatste melkkoeien van de mobiele 

operators.  

 

DROAM is een totaaloplossing (DROAM, short voor data roaming) die in bijna in alle landen ter wereld, een 

capaciteit van 50MB of 100MB per dag biedt voor een schitterende vaste prijs (en eventuele extra MB’s voor 

een nog steeds redelijke prijs).  

 

U kunt de DROAM oplossing huren; dit kan vanaf 1 dag tot hoe lang je wilt. Dan heeft u maximale flexibiliteit en 

heel weinig kosten!  

 

DROAM bestaat uit een zogenaamde “mifi” met daarin een simcard. De mifi is een klein kastje (kleiner dan je 

telefoon) waarmee enerzijds met het Internet wordt verbonden en waar je anderzijds tot 5 devices op wifi 

basis kunt aankoppelen. Via onze sim wordt een verbinding met het Internet gemaakt.  

 

Omdat de verbinding via de mifi loopt, kan uw eigen originele sim in de telefoon blijven. Daarop zet u data 

roaming uit (data loopt via wifi naar de mifi) en kunt u uw toestel blijven gebruiken voor telefoon gesprekken. 

Dit is binnen de EU na 1 juli prima te doen. U houdt dus ook te allen tijde uw eigen telefoonnummer!  

 

Uiteraard staan er kosten tegenover deze dienstverlening. U huurt de mifi en de sim kaart die erin zit en u 

betaalt voor de verbruikte bandbreedte. Wij installeren op de sim kaart voldoende saldo om gedurende elke 

dag van de huurtermijn 50MB of 100MB te gebruiken. Hierbij komt een zogenaamde noodrem van € 10,-.  Gaat 

u over de dagbundel heen, dan zal het saldo opgebruikt worden. U kunt dan bij ons een saldo aanvulling 

aanvragen. 

 

We kunnen met dit systeem per dag afrekenen; dit is één van de belangrijkste vragen die we krijgen.  De 

startkosten zijn relatief hoog (1 dag is dus duur, maar nog altijd goedkoper dan hetzelfde afnemen bij KPN of 

Vodafone). Bij langer gebruik (bijv. 14 dagen) zit je rond 5 cent/MB (vergelijk dit met € 2/MB in het KPN tarief). 

De volgende tabel geeft duidelijkheid: 

 

 

50mb 50mb 100 mb 100 mb 

dagen met MIFI SIM Only met MIFI SIM Only 

1 25,00  20,00 27,00  22,00  

2 26,00  21,00 30,00  25,00  

3 27,00  22,00 33,00  28,00  

4 28,00  23,00 36,00  31,00  

5 29,00  24,00 39,00  34,00  

6 30,00  25,00 42,00  37,00  

7 31,00  26,00 45,00  40,00  

8 32,00  27,00 48,00  43,00  

9 33,00  28,00 51,00  46,00  

10 34,00  29,00 54,00  49,00  

11 35,00  30,00 57,00  52,00  

12 36,00  31,00 60,00  55,00  

13 37,00  32,00 63,00  58,00  

14 38,00  33,00 66,00  61,00  

15 39,00  34,00 69,00  64,00  

 

Tarieven geldig tot 1 december 2010. 

 

50mb 50mb 100 mb 100 mb 

dagen met MIFI SIM Only met MIFI SIM Only 

16 40,00  35,00 72,00  67,00  

17 41,00  36,00 75,00  70,00  

18 42,00  37,00 78,00  73,00  

19 43,00  38,00 81,00  76,00  

20 44,00  39,00 84,00  79,00  

21 45,00  40,00 87,00  82,00  

22 46,00  41,00 90,00  85,00  

23 47,00  42,00 93,00  88,00  

24 48,00  43,00 96,00  91,00  

25 49,00  44,00 99,00  94,00  

26 50,00  45,00 102,00  97,00  

27 51,00  46,00 105,00  100,00  

28 52,00  47,00 108,00  103,00  

29 53,00  48,00 111,00  106,00  

30 54,00  49,00 114,00  109,00  

 



 

 

 

De hierboven vermelde huurprijzen zijn exclusief BTW en gelden bij verbruik van maximaal 50MB of 100MB per 

dag naar gelang de gekozen bundel. Indien per dag meer dan 50MB wordt verbruikt, zal elke volgende MB € 1,- 

ex BTW kosten. Overgebleven MB’s gaan niet mee naar de volgende dag; zij lopen om 00:59:59 af!  

Huur is verschuldigd vanaf de eerste dag van gebruik (dit kunnen we vaststellen) doch in elk geval vanaf dag 3 

na verzending  tot en met 2 dagen voor de gehuurde zaken weer bij ons binnen zijn.  

 

Bij de order verwachten we dat u een borg betaalt van € 150,- voor de mifi oplossing of € 50,- als u alleen de 

sim kaart huurt. Na ontvangst van de borg sturen wij de (werkend geteste) spullen per TNT naar u toe.  

Hiervoor trekken we minimaal 2 werkdagen uit, dus denk erom dat u op tijd bestelt en ons precies zegt 

wanneer u de spullen ten laatste wilt ontvangen! U krijgt de borg, minus alle kosten, terug als u de spullen bij 

ons terug zijn.  

 

Wij geven u een gebruiksvoorbeeld zodat één en ander volledig duidelijk wordt. 

Stel u gaat 3 weken op vakantie, en wel met de auto naar Italië. De route voert langs België, Luxemburg, 

Duitsland, Zwitserland en Italië. De terugreis volgt dezelfde route. Vertrek is gepland op 10 juli, de terugkomst 

op 1 augustus. U wilt graag onderweg gewoon mobiel internet gebruiken. 

 

U bestelt voor 7 juli de mifi oplossing met 50MB dagbundel bij ons en stort de borg uiterlijk 7 juli, waarop wij 

de mifi, met een auto- en een gewone lader, naar u afsturen. Op 10 juli vertrek u richting uw bestemming en bij 

de grens met België schakelt u over op wifi + mifi . De mifi roamt netjes mee door België, Luxemburg, Duitsland 

en Zwitserland en tijdens uw verblijf in Italië. De rekening begint vanaf 10/7 te lopen. Op de terugreis werkt 

alles identiek en zonder dat u er omkijken naar hebt. Zodra u terug bent stuur u de gehuurde spullen terug. Wij 

ontvangen ze de ochtend van 4 augustus. 

 

Wij brengen dan totaal 23 dagen (5 dagen zijn geteld als “product onderweg”) ad EUR 47,- ex BTW in rekening. 

Het geld dat na verrekening met de borg overblijft krijgt u teruggestort. Missende onderdelen worden tegen 

vervangingsprijs in rekening gebracht, dus is het zaak dat u de gehuurde spullen compleet houdt! 

 

Meer informatie, vragen of bestellen: 

Ook kunt u contact opnemen met uw DROAM partner MobileWorX. 
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