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het zwembad
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je de tijd om ten volle van elk moment te genieten.
Prettige vakantie!

Wat is
roaming?
Het verschil tussen roaming en internationaal verbruik
Roaming (in het buitenland): bellen, sms’en, mms’en en mobiel surfen in het buitenland.
Goed nieuws: de roamingkosten binnen de Europese Unie zijn afgeschaft. Je gebruikt je gsm
in de EU zoals in België.
Internationaal (enkel in België): bellen, sms’en en mms’en vanuit België naar het buitenland.
Zones en tarieven
Om de tarieven in het buitenland te kennen, kijk tot welke zone je reisbestemming behoort (zie
pagina 4). Die zones zijn dezelfde voor roaming en internationaal.

Voorbeelden voor internationale :

Voorbeelden in roaming:
■

je hebt een abonnement. Je verblijft in Berlijn
(of een andere stad binnen de Europese Unie)
en bel naar je familie in België. Wat gebeurt er?

■

Je oproep wordt afgehouden van het nationale
volume dat bij je abonnement is inbegrepen.
Als je volume is opgebruikt, ga je buiten
abonnement en betaal je hetzelfde tarief buiten
abonnement als in België,
■

 el je gratis van België naar Zwitserland? Dat
b
hangt ervan af of ik naar een Zwitsers nummer
bel of naar een Belgisch nummer in Zwitserland.

1. Je belt naar een Zwitsers nummer: je betaalt
buiten bundel het internationale tarief voor
internationale oproepen vanuit België naar een
Zwitsers nummer. Voor Zen-abonnementen
of herlaadkaarten moet je over belwaarde
beschikken voor dit type communicatie.

je belt van Turkije naar België. Je belt naar
een bestemming buiten de EU. Je betaalt dus
2,40 €/min incl. btw.

2. Je belt naar een Belgisch nummer in
Zwitserland: je gebruikt het nationale volume van
je abonnement, Zen-abonnement of herlaadkaart.

Met Arend Premium of Arend Premium
Smartphone, de optie Traveller of Traveller Pass
wordt je oproep afgehouden van de minuten
die in je extra roamingbundel zijn inbegrepen,
omdat Turkije deel uitmaakt van de Best
Destinations (zie pagina 4)

3. Oproepen naar Marokko: je betaalt het
internationale tarief als je een Marokkaans
nummer belt (zone 3: 2,10€/min).
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Zones voor roaming en internationale communicaties
Zone 1
EU
Aland (Finland)
Aruba
Bulgarije
Curaçao en Bonaire
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk (en Monaco,
Mayotte)
Frans-Guyana
Gibraltar (Verenigd Koninkrijk)
Griekenland
Guadeloupe
Guernsey (Verenigd Koninkrijk)
Het eiland Man (Verenigd
Koninkrijk)
Hongarije
Ierland
Ijsland
Italië
Jersey (Verenigd Koninkrijk)
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Martinique
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal (en Madeira,
Azoren)
Réunion
Roemenië
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Sint Maarten
San Marino
Slovenië
Slowakije
Spanje (en de Canarische
Eilanden, Ceuta, Melilla)
Tsjechië
Vaticaanstad
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Zone 2
Best Destinations
Australië
Canada
China
Egypte
Hongkong
India
Indonesië

Israël
Japan
Kaapverdië
Mexico
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Thailand
Tunesië
Turkije
VS
Zuid-Afrika
Zwitserland

Zone 3
Rest of the world
Alaska
Albanië
Algerije
Amerikaanse Maagdeneilanden
Andorra
Anguilla
Antigua en Barbuda
Argentinië
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bosnië en Herzegovina
Botswana
Brazilië
Burundi
Dominica
Dominicaanse Republiek
Faeröer
Gambia
Ghana
Grenada
Hawaï
Jamaica
Jemen
Jordanië
Kaaimaneilanden
Koeweit
Libanon
Liberia
Libië
Macau
Macedonië
Madagaskar
Marokko
Mauritanië
Moldavië
Montenegro
Montserrat
Namibië
Nepal
Nigeria
Noord-Korea
Oeganda
Oman

Pakistan
Puerto Rico
Qatar
Rwanda
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent en
de Grenadines
Senegal
Seychellen
Suriname
Syrië
Taiwan
Turks- en Caicoseilanden
Uruguay
Verenigde Arabische Emiraten
Zuid-Korea

Zone 4
Rest of the world
Angola
Armenië
Azerbeidzjan
Belize
Bhutan
Bolivia
Britse Maagdeneilanden
Burkina Faso
Cambodja
Comoren
Congo
Filipijnen
Frans-Polynesië
Georgië
Guam
Honduras
Iran
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Maleisië
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mauritius
Mozambique
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Niger
Oekraïne
Palestina
Paraguay
Peru
Sierra Leone
Soedan
Sri Lanka
Tanzania
Trinidad en Tobago
Vietnam
Wit-Rusland
Zanzibar

Zone 5
Rest of the world
Afghanistan
Bahama's
Benin
Brunei
Centraal-Afrikaanse
Republiek
Chili
Colombia
Costa Rica
Cuba
Djibouti
Ecuador
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Ethiopië
Gabon
Guatemala
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Irak
Kirgizië
Kosovo
Laos
Mali
Mongolië
Nicaragua
Oezbekistan
Oost-Timor
Palau
Panama
Servië
Tadzjikistan
Togo
Tsjaad
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Zone 6
Rest of the world
Ferry’s en cruiseschepen
TIM (extensie naar
schepen)
Maritime Communications
Partner AS
Manx Telecom Maritime
Extension
Vodafone Malta Maritime
Siminn Maritime
Satellite
Globalstar Tesam
Globalstar Elsacom
Thuraya

Gebruik de simulatietool voor afreizen of ter plaatse om een overzicht te krijgen van de tarieven voor
je bestemming en de beste roamingopties voor jou.

Uitgaande oproepen (per minuut)
Van

Naar

België

België
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

0,2299 €

Nationaal tarief

3,00 €
3,60 €

1,50 €

4,20 €

3,00 €

7,00 €

2,10 €

2,40 €

2,40 €

1,30 €

4,20 €

1,80 €

Nationaal tarief

0,90 €

2,40 €

Zone 2: Best Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6
Destinations

Zone 1
EU

Hetzelfde
land

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Elke internationale oproep wordt per seconde na de eerste minuut aangerekend.
Elke oproep in roaming wordt na de eerste minuut aangerekend in stappen van 15 seconden.

Inkomende oproepen (per minuut)
België

Zone 2: Best
Destinations

Zone 1
EU
Gratis

Zone 3

1,00 €

Zone 4

Zone 5

1,75 €

Zone 6
3,00 €

Data (per MB)
België

Zone 1
EU

Zone 2: Best
Destinations

Nationaal tarief

Zone 3

Zone 4

6,00 €

Zone 5

Zone 6

14,00 €

Sms’en
Van

Naar

België
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

België/
Hetzelfde land
Nationaal tarief

Zone 1
EU

Zone 2: Best
Destinations

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 5

Zone 6

0,0726 €
Nationaal tarief
0,70 €

0,70 €

Mms’en
Van

Naar

België
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6

België/
Hetzelfde land
Nationaal tarief
SMS

Zone 1
EU

Zone 2: Best
Destinations

Zone 3

Zone 4

0,242 €
Nationaal tarief
SMS
1,00 €

1,00 €

Mms’en en sms’en ontvangen: gratis

de tarieven gelden voor alle tariefplannen
prijzen in euro per minuut, incl. btw. Deze prijzen zijn altijd van toepassing, voor al je oproepen naar
mobiele of vaste nummers, surfverbruik, sms’en en mms’en, met uitzondering van speciale nummers
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Verbonden in
alle uithoeken
van de wereld
Checklist
Voor je vertrek
❏ controleer of de telefoonnummers in je contacten worden voorafgegaan door het landnummer
(+32 495 95 55 50)
❏ om te kunnen surfen, controleer je onder gegevensgebruik op je gsm of mobiele gegevens in
het buitenland zijn ingeschakeld. Om het gebruik van mobiel internet te blokkeren, deactiveer
mobiele gegevens
❏ beheer je budget dankzij de gratis applicatie My Orange en controleer of je Travel Data Control
(zie pagina 11) op de gewenste limiet is ingesteld. Standaard is die limiet ingesteld op 60 €. Je kan
die limiet altijd aanpassen in de My Orange-app (tariefplan en opties > geactiveerde opties)
❏ schakel automatisch uitvoeren van updates van je applicaties of mails uit onder je instellingen op
je gsm (Android of iOS)
❏ met een Zen-abonnement: check of je nog genoeg belwaarde hebt. Zo niet, herlaad je kaart om te
kunnen communiceren in roaming. Dat kan in de My Orange-app, of koop een herlaadticket voor je
op reis vertrekt (zo’n herlaadticket kan je alleen in België kopen)
❏ in sommige landen heb je de pincode van je voicemail nodig om je berichten te beluisteren. Je
kent de code niet? Wijzig het door te bellen naar 5555 (optie 3/1/1/1) vanuit België
❏ check of je het beste tariefplan of de beste optie hebt om te bellen, sms’en en/of surfen op orange.be
of via de simulatietool: orange.be/nl/reizen
❏ noteer het serienummer (IMEI) van je toestel voor het geval je toestel wordt gestolen of je het
verliest. Vind hem:
- op je aankoopfactuur
- door de code *#06# op je toestel in te toetsen en te drukken op Bellen of Verzenden
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Op reis
❏ kies de optie of Pass die het best bij je past om te communiceren en/of surfen op reis
❏ volg

je verbruik in de gratis My Orange-app om je budget onder controle te houden en wijzig op
elk moment je Travel Data Control (zie pagina 11)
❏o
 m je voicemail te beluisteren terwijl je in het buitenland zit, bel naar +32 495 95 55 50. Met een
vaste lijn, vervang je de + door het landnummer: 0032 495 95 55 50. In de EU bel je gratis naar je
voicemail. Buiten de EU wordt het tarief in roaming voor je bestemming aangerekend
Je gebruikt Visual Voice mail? het gebruik en het gegenereerde surfvolume is volledig gratis in
België en in EU. Buiten de EU gelden de roamingtarieven van je bestemming
❏ problemen met het netwerk?
- probeer eerst eens je telefoon opnieuw op te starten
- probeer het dan je verbinding te maken met een andere lokale netwerkprovider. Stel je
netwerkverbinding in op ‘handmatig’ en selecteer een andere operator onder instellingen (of iets
soortgelijks) op je smartphone
❏ problemen met surfen?
- controleer onder gegevensgebruik op je gsm of mobiele gegevens in het buitenland zijn
ingeschakeld
- z odra je de limiet van je Travel Data Control bereikt, kan je niet meer surfen. Standaard is die
limiet ingesteld op 60 €. Om dat bedrag aan te passen, ga naar de My Orange-app (tariefplan
en opties > geactiveerde opties) of koop een surfherlaadbeurt
❏ waarmee komt je surfvolume overeen?

Wat doe je al met 250 MB
5u

Surf:
met 250 MB
Stuur en ontvang

2u30

met 250 MB

Video streaming met 250 MB

2u30

met 250 MB

Audio streaming
met 250 MB

Standaard : 22 min
HD 720p : 16 min
HD 1080p : 10 min

Stuur en ontvang
met 250 MB

250 mails

Normal quality : 3u30
Extreme quality : 1u52

■

2560 photos

met 250 MB

Google
Maps gedurende 20u
Gebruik

met 250 MB

gebruik het wifinetwerk op hotel om het surfvolume in je roamingbundel te sparen.
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Terug thuis
❏ als je een maandelijkse Traveller-optie geactiveerd hebt en je wil die de volgende maand niet
automatisch verlengen, kan je de optie deactiveren in je My Orange-app
❏ als je handmatig een netwerk hebt gekozen terwijl je in het buitenland was, verander je de
instellingen bij je terugkeer weer naar ‘automatisch’ opdat je correct geconfigureerd zou worden op
het netwerk van Orange
❏ schakel je mobiele gegevens in het buitenland uit onder instellingen (Android of iOS)
Heb je nog vragen?
Lees onze FAQ over roaming op www.orange.be/nl/hulp
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Het perfecte
tariefplan
voor op reis
Kies de optie die het best bij je past om te communiceren en/of surfen op reis.
In de Europese Unie
De roamingkosten in de Europese Unie werden afgeschaft. In de EU bel, sms en surf je zoals in
België. Je gebruikt de inbegrepen volumes van je abonnement, maar ook:
■ 
de gratis volumes die je van Orange Thank You of via andere acties krijgt,
■ 
de volumes die bij de bonus van je herlaadkaart of (Zen-)abonnement zijn inbegrepen,
■ 
de volumes die bij je roamingoptie zijn inbegrepen.
Zijn al die volumes leeg? In de EU blijf je net als in België bellen, sms’en of surfen aan de Belgische
tarieven, met uitzondering van speciale nummers.
Zwitserland, Montenegro, Andorra en Turkije behoren niet tot de EU.
Bepaalde nummers die gratis zijn op je bestemming in de EU zijn dat niet als je een Belgisch
abonnement gebruikt. (Bv.: een Frans 0800-nummer wordt extra gefactureerd met een
Belgisch abonnement).
De brexit heeft geen impact op de roamingtarieven voor Orange-klanten.
Het Verenigd Koninkrijk blijft in de EU en je gebruikt je gsm zonder extra kosten.
Buiten de Europese Unie
Het gebruik van roaming buiten de Europese Unie is doorgaans niet inbegrepen bij onze abonnementen.
Bij Arend Premium krijg je wel een bundel om te communiceren/surfen in de landen van de
Best Destinations (zone 2, zie pagina 5).
Je kan ook een roamingpass of -optie activeren, afhankelijk van je bestemming en de frequentie
waarmee je reist.
Pass: 40 dagen geldig voor occasionele reizigers.
Optie: maandelijks abonnement voor frequente reizigers.
Traveller Data (Pass)
12 €

Traveller (Pass)
30 €

World Traveller (Pass)
110 €

Maandelijkse optie of Pass
voor eenmalig gebruik

Maandelijkse optie of Pass
voor eenmalig gebruik

Maandelijkse optie of Pass
voor eenmalig gebruik

■

250 MB in de EU en Best
Destinations

■

■

■

■

500 min of 500 sms’jes van

België naar de EU en Best
Destinations
500 min in/naar de EU en Best
Destinations
500 sms’jes in/naar de EU en
Best Destinations
500 MB in de EU en Best
Destinations

■

■

■

120 min in/naar de rest van de

wereld
120 sms’jes in/naar de rest van
de wereld
250 MB in de rest van de
wereld

Het surfvolume van de Optie/Pass Traveller en Traveller Data is niet bruikbaar in de Europese Unie
voor klanten met een Arend-, Arend Premium-, Arend Smartphone- en Arend Premium Smartphoneabonnement.

Op cruise
In de EU en de rest van de wereld vertrouw je voor je communicatie en internet op de
satellietnetwerken van zone 6 (zie tarieven p.5).

Hoe je roamingoptie of -pass activeren?
■ 
in My Orange: in de rubriek ‘Tariefplan en opties’, tik op ‘Een optie toevoegen’ en selecteer ‘Ik ga
op reis’
■ 
in de Klantenzone: in het onderdeel ‘Mijn tariefplan’, selecteer ‘Opties en diensten activeren’
■ in een Orange-shop voor je op reis vertrekt
Je herlaadkaart in het buitenland herladen kan op twee manieren:
■ herlaad online of via My Orange,
■ 
koop een herlaadticket voor je op reis vertrekt (niet verkrijgbaar in het buitenland).
Meer info over onze Passes en opties op: orange.be/nl/reizen
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Zen met
je budget
(bellen, sms’en, surfen)

Benieuwd om te weten hoeveel je al hebt verbruikt?
Volg gratis je verbruik in de app My Orange.
Je ontvangt sms’en op verschillende momenten:
■ 
zodra je een grens bereikt met het maximumtarief dat je zal moeten betalen, zonder een eventuele
roamingoptie in overweging te nemen,
■ 
zodra je 80 en 100 % van het inbegrepen volume bij je bundel of optie/pass hebt opgebruikt,
■ 
wanneer je buiten je abonnement begint te surfen, met de prijzen die op je bestemming worden
aangerekend.
Je internetgebruik in het buitenland onder controle houden?
Beheer je budget dankzij Travel Data Control (TDC) in de My Orange-app of in je Klantenzone.
Met deze dienst kan je dat doen:
■ 
je gebruik van mobiel internet buiten abonnement in het buitenland te beperken en zo alle
onaangename verrassingen te vermijden,
■ 
je gebruik blokkeren zodra je de ingestelde limiet bereikt. Je kan dan stoppen surfen of je limiet
uitbreiden. Standaard is de limiet van TDC vastgelegd op 60 € per factuurperiode. Om dat bedrag
aan te passen, ga naar My Orange, rubriek ‘Tariefplan en opties’, onderdeel ‘Mijn Opties’.
Verbonden blijven met een roamingpass of -optie
Een Pass is eenmalig en 40 dagen geldig. Een roamingoptie wordt elke maand automatisch verlengd.
Je activeert ze in My Orange, in je Klantenzone of in een Orange-shop in België.
Je ontvangt een sms zodra je 80 en 100 % van het inbegrepen volume bij je pass of optie hebt
opgebruikt. In de sms van 100 % lees je wat je moet doen om extra volume te kopen.
Buiten abonnementskosten en je gedetailleerde factuur
De buiten abonnementskosten zijn afhankelijk van het land van bestemming. Het zijn de kosten die je
worden aangerekend voor oproepen, sms’en, mms’en en internetverbindingen die niet inbegrepen zijn
in je abonnement.
Je wordt via sms of mail verwittigd zodra je factuur binnen is en je kan je factuur direct bekijken.
Je kan je factuur ook opvragen in je My Orange-app of Klantenzone, de globale of de gedetailleerde
factuur.
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Op ons
kan je
rekenen
Klantendienst
In het buitenland vorm je +32 495 95 95 00 (oproep gefactureerd volgens het roamingtarief van je
bestemming).
Onze administratieve diensten zijn bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 8 en 20 uur en op
zondag tussen 10 en 18.30 uur (Belgische tijd).
Onze technische lijnen zijn alle dagen open, ook op feestdagen, van 8 tot 22 uur.
Je kan ook contact met ons opnemen:
- per e-mail https://www.orange.be/nl/hulp#76161,
- op Facebook
https://www.facebook.com/OrangeBelgium,
- of stel je vragen aan onze Tribe community
https://community.orange.be/t5/Tribe-de-OrangeCommunity/ct-p/nederlands.
Noodnummer in de EU (ambulance, brandweer, politie,...)
112
Je voicemail beluisteren
In het buitenland bel je met je gsm naar +32 495 95 55 50. In de EU bel je gratis naar je voicemail.
Buiten de EU wordt het tarief in roaming voor je bestemming aangerekend.
Indien je met een vaste lijn belt, bel dan: 0032 495 95 55 50.
Als je de dienst Visual Voicemail gebruikt, zijn het gebruik en het gegenereerde surfvolume volledig
gratis in België en in de EU. Buiten de EU gelden de roamingtarieven van je bestemming.
Wat gedaan bij verlies of diefstal van je gsm?
■ 
blokkeer je simkaart door te bellen naar de Klantendienst op +32 495 95 95 00 in het buitenland
(oproep gefactureerd volgens het lokale tarief van je bestemming)
■ 
wanneer je Orange vraagt om je simkaart te blokkeren, kan je ook vragen om je toestel te blokkeren.
We hebben dan wel je serienummer of IMEI-nummer nodig
■ 
zodra je terug thuis bent, bestel je een nieuwe simkaart
Als je gestolen gsm verzekerd was, regelt Mobile Insurance alles voor je.
Doe aangifte op het politiekantoor in het land waar je verblijft en dien online een aangifte in of
neem rechtstreeks contact op met SPB vanuit België, telefonisch op 078 15 05 23 of via e-mail:
assurancesorangeBE@spb.eu.
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