Opdracht: Ben ik bereikbaar?
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€€€

Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Waarom zou een abonnement handiger
zijn voor Wesley?
Zijn er risico’s bij een telefoonabonnement
die je bij prepaid niet hebt?
Hoe heb jij je telefoonkosten geregeld?
Betalen je ouders een deel van de telefoonkosten?
Zo ja, welke afspraken hebben jullie
hierover gemaakt?
Welke afwegingen heb jij gemaakt bij de keuze
van je telefoonabonnement of prepaidkaart?
Ga jij liever voor het nieuwe model met een
duurder abonnement, of voor een ouder model
met een voordeliger abonnement? Waarom?

Vrienden

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley
Jayden
Hee, Wesley, tijd niet gesproken!
Wesley
Mijn tegoed was weer op. En mijn geld ook. Ik
ga maar eens een abonnement afsluiten. Bij
wie zitten jullie?
Jasmina
Weet je eigenlijk wat je nodig hebt...? Hoeveel
bel je? En wil je een nieuwe telefoon?
Jayden
En wil je overal kunnen internetten of
is Wifi genoeg?
Jasmina

Opdracht 2
1.

2.

Wat is het verschil tussen een abonnement met
telefoon erbij, een sim-only abonnement en een
prepaidkaart?
Schrijf voor alle drie de voor- en nadelen op.

Enne... je bent nog geen 18, toch? Ook even
naar je ouders dus!
Wesley
Oh, eh... zo goed had ik er nog niet over
nagedacht

Wesley heeft zijn belgedrag eens op een rijtje gezet.
Het blijkt dat hij vooral gebruik maakt van internet.
Hij vindt het niet belangrijk hoe zijn telefoon er uit ziet.
Per maand heeft hij maximaal € 20 te besteden aan
zijn telefoon.
3.
4.

5.

Wat zou jij aan Wesley adviseren; een abonnement
afsluiten of toch bij prepaid blijven? Waarom?
Als hij voor een abonnement zou kiezen, welk soort
abonnement zou je hem dan adviseren: een
sim-only abonnement of een abonnement met
telefoon erbij?
Zoek op internet twee aanbieders van
telefoonabonnementen en vergelijk hun
aanbiedingen voor sim-only abonnementen
en abonnementen met telefoon. Zie je grote
verschillen? Kijk ook naar hun internetvoorwaarden. Wat gebeurt er als het maximale aantal
mb is bereikt?
→ Meer informatie over mobiele telefoons
en abonnementen vind je op: www.nibud.nl/
scholieren/uitgaven/wat-kostt/
mobiele-telefoon.html

Een telefoonabonnement
Voor je 18e mag je nog geen abonnement
afsluiten. Als je toch een telefoonabonnement wilt, kan dat alleen op naam van je
ouders. Je zult dan met hen afspraken
moeten maken over je telefoonkosten.
Bij een telefoonabonnement betaal je
elke maand een vast bedrag. Je hebt
twee soorten abonnementen:
→ Een abonnement met telefoon erbij
→ Een sim-only abonnement (alleen
een simkaart)
Bij deze abonnementen kun je uit
verschillende soorten bel-, sms- en
internetbundels kiezen. Ze verschillen in
het aantal minuten dat je per maand
kunt bellen, het aantal MB’s internet
dat je kunt verbruiken en het aantal
sms’jes dat je kunt versturen.
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Opdracht 3
1.

Vul de onderstaande tabel in. Tip: kijk op je laatste
telefoonrekeningen. Bij sommige providers kun je je
gebruik bijhouden op je persoonlijke profiel op de
website of via een app van de provider.

Hoelang bel je ongeveer per maand?
Hoeveel MB gebruik je per maand?
Ben je een beller of stuur je vooral berichtjes?
Bel je met een prepaidkaart of heb je een abonnement?
Bij een abonnement: sim-only of een abonnement met telefoon erbij?
Wil je altijd online kunnen, of is toegang via WiFi voldoende?

2.

3.
4.
5.

Bekijk je antwoorden in de tabel. Past jouw
telefoongedrag bij jouw abonnement of
prepaidkaart?
Zou een ander type abonnement (met meer/minder
belminuten of internet) beter bij je passen?
Wat zijn de gevolgen van een ander abonnement
voor de kosten die je betaalt?
Ga je wel eens over je tegoed heen? Wie betaalt die
kosten, jijzelf of je ouders?
→ Lees meer over mobiele telefoons en de kosten
op: www.nibud.nl/scholieren/uitgaven/
wat-kostt/mobiele-telefoon.html

Prepaidkaart
Met een prepaidkaart koop je een beltegoed.
Hiermee kun je bellen, sms’en en eventueel
internetten. Als het op is, moet je je tegoed
opwaarderen. Je kunt wél altijd gebeld
worden. Het voordeel is dat je vooraf betaalt,
dus je zit nooit met een onverwacht hoge
rekening. Je beslist zelf wanneer je je tegoed
opwaardeert, dus als je blut bent heb je geen
kosten. De kosten per minuut bellen en per
sms zijn wel hoger dan bij een abonnement.
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Jasmina

Ik heb een sim-only abonnement.

Ik bel met een prepaidkaart. Zo weet

Ik heb namelijk net een nieuwe telefoon

ik precies hoeveel ik per maand uitgeef

gekocht: de allernieuwste smartphone

aan mijn telefoon en bel ik nooit

op de markt. Mijn vorige telefoon had

onbewust meer.

ik nog niet zo lang, die heb ik op
Marktplaats gezet.

Jayden

Wesley

Ik heb een uitgebreide internetbundel.

Ik denk dat ik een abonnement neem,

Zo kan ik altijd Whatsappen met

want ik baal ervan dat mijn beltegoed

mijn vrienden.

steeds op is...

Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Melanie

Jasmina

Veel mensen worden net als jij blij van de

Prima, jij houdt zo goed overzicht en komt niet

nieuwste snufjes en apparaten. Dat is prima als

voor verrassingen te staan.

je het kunt betalen. Je vorige telefoon was nog
zo goed als nieuw, dus goed dat je hem verkoopt.
Zo levert hij nog wat op.

Jayden

Wesley

Slim dat je een uitgebreide internetbundel hebt

Bellen via een abonnement is vaak iets

als je veel wilt chatten. Kijk wel of je abonnement

goedkoper, maar je kunt minder goed controleren

passend is. Hoeveel gebruik je daadwerkelijk?

hoe vaak en hoe lang je belt of op internet zit. Let

Houd eens een tijdje bij hoeveel MB je per maand

daar dus goed op! De meeste providers hebben

verbruikt. Maak veel gebruik van WiFi, dan heb je

een app waarin je dat kunt bijhouden of je kunt

minder MB’s nodig en heb je misschien genoeg

het opzoeken via internet. Houd er rekening mee

aan een goedkoper abonnement.

dat je per maand flink meer gaat betalen als je
buiten je bundel belt of op internet zit..

