
De mobiele oplossing 
waarmee je alles bereikt.
De beste dagen op het werk? Dat zijn de dagen waarop je jezelf volledig op je job kan concentreren. En dan 
lijkt alles te lukken. Daarom zorgen we met Business Mobile voor een mobiel plan waar je zorgeloos mee aan 
de slag kan. Zo kan iedereen in je bedrijf zich focussen op waar het echt om draait.

Heb je meer dan 100 mobiele gebruikers? Dan krijg je … 
• SLA’s voor netwerkzekerheid en rapportering over netwerkprestaties.

• Mobiele plannen afgestemd op het verbruik van elke individuele medewerker.

• Een projectmanager die de oplevering persoonlijk opvolgt.

Bedrijven zitten goed op het 
mobiele netwerk van Telenet Business.

Bij Telenet hebben we sinds 2016 een eigen mobiel 
netwerk. Dat is ondertussen volledig gemoderniseerd. 
En we blijven investeren. Zo zijn we de technologie 
altijd een stapje voor, helemaal klaar voor morgen. 

En daarom kunnen jij en je medewerkers vertrouwen 
op het sterke mobiele netwerk van Telenet Business:

• Uitstekende netwerkdekking.  
Zorgeloos bellen, sms’en en surfen in héél België.

• Beste gesprekskwaliteit én hoogste 
downloadsnelheid. Getest door het BIPT.

• 5G voor alle* Business Mobile-gebruikers. 
Supersnel surfen indien 5G beschikbaar is. 
*Behalve voor ONE en START+.

Wij zorgen voor een 
betrouwbare verbinding.
Waar en wanneer je ook 
wil werken: je kan altijd 
en overal rekenen op het 
meest betrouwbare mobiel 
netwerk. 

Wij zorgen voor een plan 
op maat van iedereen.
Kies het tariefplan dat het 
beste werkt voor jou en 
je medewerkers. Je kan 
plannen combineren en 
uitbreiden met extra opties 
of een mobiel toestel. 

Wij zorgen voor zekerheid 
en flexibiliteit in je plan.
Eén keer instellen en je 
hoeft niet meer naar je 
plan om te kijken. Toch iets 
aanpassen? Dat kan snel in 
het portaal.

Wat is het BIPT? 

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie vergelijkt elk jaar de drie grootste 
mobiele netwerken en bundelt de resultaten in het 
nationale netwerkrapport. www.telenet.be/bipt

Helemaal mee met 5G.
5G is meer dan een hype. Het is een hypergrote 
sprong vooruit. De technologie zorgt voor een 
aangenamere surfervaring, en maakt nog meer 
mogelijk in de toekomst. Om die mogelijkheden 
optimaal te kunnen benutten, blijven we ons 
netwerk continu verbeteren.
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Business Mobile 
van Telenet Business

Benieuwd wat 5G voor jouw 
bedrijf kan betekenen? 
Onze experts helpen je graag verder.  
Bel ons gerust op 0800 65 557 of surf naar telenet.be/businessmobile 



Stel zelf je mobiel plan samen.
Afhankelijk van wat jij en je medewerkers nodig hebben, kies je het plan dat voor jullie het beste werkt. 

Je kan je keuze baseren op belminuten, sms’en, mobiele data en de regio waarin je die kan gebruiken.  
Ga je voor een onbeperkt verbruik? Dan kies je ook welke mobiele ervaring je jezelf en je medewerkers wil gunnen:

Je medewerkers kunnen bellen, sms'en en surfen, jij kiest de hoeveelheid mobiele data.

Ontdek Business Mobile nationaal.
Je medewerkers bellen, sms’en en surfen onbeperkt, jij kiest hun mobiele ervaring.

Kies je voor Business Mobile?  
Goed plan.
Onze experts helpen je graag verder.  
Bel ons gerust op 0800 65 557 of surf naar telenet.be/businessmobile 

Ontdek Business Mobile internationaal.
Je medewerkers bellen, sms’en en surfen onbeperkt, jij kiest hun mobiele ervaring én de regio waarin ze dat kunnen.

Fast Superfast Ultrafast

€ 25 per maand € 33 per maand € 40 per maand

Onbeperkt binnen België

Onbeperkt binnen België

Tot 300 GB binnen België

Tot 10 Mbps Tot 150 Mbps Tot 1 Gbps

Fast EU+ Superfast EU+ Ultrafast EU+

€ 30 per maand € 38 per maand € 45 per maand

Onbeperkt binnen de EU+

Onbeperkt binnen de EU+

Tot 300 GB binnen de EU+

Tot 10 Mbps Tot 150 Mbps Tot 1 Gbps

World

€ 60 per maand

Onbeperkt binnen de EU+, 800 minuten in 24 andere landen

Onbeperkt binnen de EU+, 800 sms’en in 24 andere landen

Tot 300 GB binnen de EU+, 2 GB in 24 andere landen

Tot 1 Gbps

One Start+ Contact+

€ 5 per maand € 10 per maand € 20 per maand

Onbeperkt naar collega's 200 minuten binnen België, 
onbeperkt naar collega's Onbeperkt binnen België

Onbeperkt naar collega's Onbeperkt binnen België Onbeperkt binnen België

2 GB 10 GB

Details en voorwaarden op telenet.be/businessmobile

•  Met FAST (EU+) kunnen je medewerkers professioneel vlot aan de slag.  
Alle business-apps werken perfect, zoals Microsoft Teams, WebEx en Zoom.

•  Met SUPERFAST (EU+) gebruikt iedereen de business-apps en geef je een extra privévoordeel:  
je streamt vlot via apps zoals YouTube, Netflix of Disney+.

•  Met ULTRAFAST (EU+) geef je je medewerkers het allerbeste, voor nu en in de toekomst.  
Iedereen surft onbeperkt én aan de allerhoogste snelheid.

Niels Leynen 
Logistiek verantwoordelijke bij Van de Pol

”Het klikt met onze accountmanager bij Telenet Business.  
Hij springt geregeld binnen, belt snel terug en geeft waardevol advies. 
Deze persoonlijke aanpak is een verademing.”


