
TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: 

DURF VERGELIJKEN!

Handleiding



2

Afhankelijk van de wensen van de consument, wordt/worden er één of twee simulaties 
uitgevoerd.

Er wordt slechts één simulatie uitgevoerd indien de consument enkel een bundel wenst te 
simuleren OF een simulatie voor mobiele telefonie wenst. Indien het een simulatie voor een 
bundel betreft worden er minstens twee en maximum drie diensten in de bundel opgenomen.  
De bundel mag het luik mobiele telefonie niet bevatten. Deze dienst mag enkel onderdeel 
uitmaken van een APARTE simulatie, die afzonderlijk van de bundel wordt uitgevoerd.

Uitsluiting van mobiele telefonie in de bundel? Wat de bundels betreft, moet er opgemerkt 
worden dat niet alle operatoren quadruple play aanbieden (=vaste telefonie, mobiele 
telefonie, vast internet, digitale televisie). Het is overigens vaak interessanter om een 
afzonderlijk abonnement of een prepaidkaart voor mobiele telefonie te hebben en een bundel 
met vaste telefonie, vast internet en digitale tv. 

Er worden twee simulaties uitgevoerd, indien de consument een simulatie voor mobiele 
telefonie EN een simulatie voor de bundel wenst.

Om de simulatie(s) op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren, moet u de consument eerst de 
vragenlijst “welke gebruiker bent u?” voorleggen EN indien nodig met hem de specifieke 
kenmerken die hem aanbelangen op de vragenlijst invullen.

Indien het op een bepaald moment druk is kan dit document uitgedeeld worden aan de 
wachtenden zodat zij dit document reeds zelf kunnen invullen, waardoor u heel wat tijd uitspaart 
zodra zij aan de beurt zijn.

Impossible d’afficher l’image.
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TARIEFVERGELIJKER

http://www.bestetarief.be

Twee tariefsimulaties
(1) Vaste telefonie + internet + tv
(2) Mobiele telefonie
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1) Simulatie van de bundel
(internet, vaste telefonie, tv)

Zoals reeds eerder aangehaald 
worden er in de simulatie van 

de bundel minimaal 2 en 
maximaal 3 diensten 

opgenomen (zonder mobiel 
telefoon).



6

Selecteer ‘Bundels’ om 
de tariefvergelijking
van de operatoren voor
het bundel te kunnen
starten
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Selecteer de dienst of 
diensten die u wenst op te 
nemen in het bundel

In deze vergelijking worden 
binnen een bundel enkel 
internet, vaste telefonie en 
digitale televisie opgenomen = 
triple play bundel
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Vul hier de postcode in 
van de betrokkene
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Kies hier of men zelf de 
installatie doet of dat 
men deze laat uitvoeren 
door een technieker

Standaard staat deze optie 
ingesteld op “Door mezelf”, 
zodanig krijgt men beide 
resultaten: met installatie door 
een technieker & met 
installatie door mezelf
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Hierbij moet u aan de consument vragen of 
hij/zij gebruik kan maken van het sociaal tarief. 

Een lijst met voorwaarden om van het sociaal 
tarief gebruik te kunnen maken, is meegeleverd 

bij uw documentatie. 
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Klik op “Volgende” 
om verder te gaan
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Hier ziet men de drie 
gekozen diensten: “Vast”, 
“Internet” en “Digitale TV”. 
Het tabblad “Vast” is oranje 
gemarkeerd, omdat u in dit 
scherm de vragen over vaste 
telefonie te zien krijgt. 

Vaste telefonie
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Vaste telefonie

Om dit onderdeel te 
vervolledigen werden er 3 
consumentenprofielen 
opgesteld om het 
gemiddelde gebruik van de 
consument trachten te 
achterhalen, geschat in 
aantal belminuten. 
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De drie consumentenprofielen zijn de volgende:
� Laag (occasionele gebruiker): 60 minuten per 

maand naar vaste lijnen en 0  of heel weinig minuten 
per maand naar mobiele nummers 

� Gemiddeld (matige gebruiker): 80 minuten per 
maand naar vaste lijnen en 50 minuten per maand 
naar mobiele nummers

� Zwaar (intensieve gebruiker): 100 minuten per 
maand naar vaste lijnen en 100 minuten per maand 
naar mobiele nummers

3 consumentenprofielen

Vaste telefonie
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Verplaats de cursor om het 
profiel van de consument te 
bepalen. In dit voorbeeld 
verschuiven we de cursor naar 
“Laag”.

Het aantal 
belminuten naar 
vaste lijnen past 
zich automatisch aan 
naar “60”…

… terwijl het aantal 
belminuten naar 
mobiele nummers 
op “0” gezet wordt. 

In het kader van de 
simulatie, blijft u op 
het tabblad 
“Basisinformatie”
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De andere twee consumentenprofielen voor 
vaste telefonie:

� Gemiddeld (matige verbruiker): 80 minuten 
per maand naar vaste lijnen en 50 minuten per 
maand naar mobiele nummers

� Zwaar (intensieve gebruiker): 100 minuten 
per maand naar vaste lijnen en 100 minuten per 
maand naar mobiele nummers
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De volgende stap bestaat er uit te 
kiezen wanneer men het vaakst 
belt. Dit is het sleutelelement 

binnen het luik “Vaste telefonie” 
om een degelijke simulatie te 

kunnen uitvoeren. Deze keuze is 
overigens verplicht om verder te 

kunnen gaan.
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De volgende elementen kunnen ingevuld 
worden indien de consument zijn werkelijk 

verbruik goed kent: de vaste operator 
waarnaar hij het vaakst belt, en indien 

mogelijk het percentage oproepen naar deze 
operator, de mobiele operator waarnaar hij het 

vaakst belt, indien mogelijk het percentage 
oproepen naar deze operator.
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Tot slot moet er nagegaan worden 
of de consument naar het 

buitenland belt of niet. Indien 
hij/zij regelmatig en frequent 

naar het buitenland belt,
moeten de bijkomende parameters 

worden ingevuld. 

Indien er een consument langskomt die heel goed op de hoogte is van zijn 
verbuik, is het steeds mogelijk om zijn gemiddelde verbuik rechtstreeks in 
te geven in de simulator in plaats van gebruik te maken van de cursor. Hou 
er dan wel rekening mee dat de cursor ten gevolge van deze aanpassing 

niet meer kan gebruikt worden om het profiel te bepalen, aangezien er nu 
andere waarden worden weergegeven. 

Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan 
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Internet

U bevindt zich bij het luik 
Internet in de bundel

Ook voor het internetgebruik 
werden er 3 
consumentenprofielen 
opgesteld, afhankelijk van 
het gedownloade 
datavolume. 
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Internet

3 consumentenprofielen

De drie profielen zijn:
� Laag (occasionele gebruiker )- Downloadvolume: 

20GB
E-mailen, surfen op het web, pc-banking zijn in totaal 
goed voor ongeveer 1u/dag op internet, af en toe 
downloaden van muziek (MP3) of videoclips. Lage 
downloadsnelheid.

� Gemiddeld (matige gebruiker) - Downloadvolume: 
80GB

Frequent e-mailen en surfen op het web, regelmatig  
gebruik maken van chatdiensten, af en toe muziek 
downloaden en occasioneel een film downloaden. 
Gemiddeld is men meer dan 1u/dag verbonden via een 
verbinding met een matige downloadsnelheid,

� Zwaar (intensieve gebruiker) - Downloadvolume: 
150GB

Regelmatig e-mailen en surfen op het web, online 
gaming, vaak downloaden van muziek en films.  
Gemiddeld is men 90 tot 150 minuten/dag verbonden met 
een verbinding met een hoge downloadsnelheid.

NB: De beschrijvingen zijn 
indicatief en zijn 
gebaseerd op deze van 
Test-Aankoop. De 
datavolumes eraan 
gekoppeld zijn afkomstig 
van het BIPT.
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Laten we hier het 
voorbeeld van de 
‘Intensieve gebruiker’ 
nemen, door de cursus 
naar rechts te bewegen. 

U ziet hier dat het 
maandelijkse datavolume 
zich automatisch aanpast 
tot 150 GB.

De voorkeur voor breedband, 
moet op “Vast” blijven staan. 
“Mobiel” slaat hier enkel op 3-4G 
kaarten en -sleutels die gebruikt 
kunnen worden met een tablet of 
laptop.
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Klik op ‘Volgende’ om verder
te gaan

Met deze opties moet men 
geen rekening houden terwijl 

men de simulatie uitvoert, 
aangezien de impact ervan 

op de resultaten zeer beperkt 
is. Bovendien wordt de 

downloadsnelheid 
automatisch aangepast 

naarmate het 
downloadvolume stijgt of 

daalt. 
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Digitale tv

In dit luik is het ook mogelijk om een aantal 
voorkeuren of opties aan te duiden. De invloed 
hiervan op het resultaat van de simulator is echter 
zeer beperkt.
In principe biedt elke operator dezelfde diensten aan. 
De consument moet zich dan ook eerder informeren 
over de beschikbaarheid van het aanbod in zijn 
woonplaats en op zijn adres (beschikbaarheid HD….)
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Dit zijn de vragen die 
betrekking hebben op 
‘Digitale tv’

Klik op “Zoek” om de 
resultaten voor de triple play
bundels “Internet, vast 
telefonie, digitale tv” te 
bekomen. 
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Resultaten voor de simulatie van de 
bundels: internet, vaste telefonie, tv
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Deze diaslide geeft de aanbiedingen weer die 
voldoen aan onze vereisten van de bundel die wij 
hebben samengesteld. De resultaten worden 
oplopend gesorteerd op de prijs.
U ziet dat er steeds twee prijzen worden 
getoond:
• De maandelijkse kostprijs van het 

abonnement
• De (totale) gemiddelde maandelijkse 

kostprijs 

Klik op het 
omgekeerde 
driehoekje om de 
specifieke 
kenmerken van het 
aanbod te 
raadplegen



28

Als we naar het goedkoopste aanbod voor de 
door ons samengestelde bundel kijken, kunnen 
we het volgende vast stellen:
• De maandelijkse abonnementskost 

bedraagt € 39,00;
• De (totale) maandelijkse kostprijs 

bedraagt € 42,58.
Dit verschil is in dit geval te wijten aan de 
installatiekost (die afgeschreven wordt op 3 
jaar = 36 maanden). Mogelijke andere kosten 
zijn:
- activeringskost
- modemkosten
- tv-decoderkosten
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Hierbij vindt u alle bijkomende informatie over het 
aanbod. 
Bij dit specifieke aanbod krijgt men bijvoorbeeld 
gratis een modem en is ook de activatie gratis 
(omkaderd). Bovendien worden er een aantal 
opties aangeraden om optimaal aan de vereisten 
van de consument te voldoen.
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Indien de consument meer 
informatie wenst over de 
operator of (één van de 
drie) diensten afzonderlijk, 
dan kan hij op de naam van 
de bundel klikken. 
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Bovenaan vindt de 
consument de gegevens van 
de operator terug. 

Hier vindt men de tabbladen 
terug met de gedetailleerde 
informatie over de 
verschillende diensten (in 
ons voorbeeld drie). 
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U kunt hier vinden de 
gedetailleerde informatie over 
de geselecteerde dienst 
(in ons voorbeeld: digitale tv). 
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Vergeet niet, op het einde van de 
simulatie voor de bundel, het 
bekomen resultaat af te 
printen. Dit document moet 
samen met het overzicht van de 
verschillende 
consumentenprofielen aan de 
consument worden meegegeven. 
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2) Simulatie mobiele telefonie

Om een tariefvergelijking 
voor mobiele telefonie uit 
te voeren, moet men 
terug gaan naar de 
startpagina en op het 
icoontje ‘Mobiel’ klikken. 



35

Mobiele telefonie

3 consumentenprofielen, 
uitgedrukt in belminuten

Om het gesprek met de consument te vereenvoudigen, werden 
er 3 consumentenprofielen opgesteld:

� Laag (occasionele gebruiker): 30 belminuten per 
maand + 30 sms-berichten per maand

� Gemiddeld (matige gebruiker): 115 belminuten per 
maand + 165 sms-berichten per maand

� Zwaar (intensieve gebruiker): 200 belminuten per 
maand + 300 sms-berichten per maand
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Laten we het voorbeeld 
van de gemiddelde 
gebruiker nemen door 
de cursor te bewegen:
- 115 belminuten en
- 165 sms-berichten

per maand.

Men blijft ook hier 
op het tabblad 
“Basisinformatie”.

Het aantal belminuten en 
sms-berichten wordt
automatisch aangepast.
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Onder ‘Belgedrag’ moet
gespecifieerd worden of de 
consument de voorkeur geeft
aan prepaid of postpaid. Indien 
het voor de consument gelijk
blijft, kiest men voor ‘om het
even’. De resultaten voor zowel
prepaid als postpaid worden dan 
opgenomen.
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U moet aan de consument  
vragen wanneer hij/zij het 
vaakst belt en sms’t. Indien 
het antwoord ‘altijd’ is of ‘ik 
weet niet’ dan kiest u ‘Op 
elk moment’.
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Vervolgens kunt u de overige 
vragen onder ‘Belgedrag’ 
overlopen, indien de 
consument zijn werkelijk 
verbruik kent. Het invullen van 
de verschillende opties heeft 
echter slechts een beperkte 
invloed op de eindresultaten. 
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Indien de consument 
regelmatig naar het 
buitenland belt, kunt 
u hier bijkomende 
informatie ingeven. 

Het onderdeel 
‘Internationaal 
belgedrag’ mag ook 
ingevuld worden 
indien de 
consument 
regelmatig en 
frequent naar het 
buitenland belt.
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Binnen het luik ‘Datadienst ‘ is 
het aantal mms’en facultatief. 
Het datavolume per maand 
moet wel ingevuld worden.
Voor het datavolume  zijn er vier 
profielen opgesteld. 
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Mobiele telefonie

4 consumentenprofielen 
voor mobiel internet

De 4 consumentenprofielen zijn de volgende:
� Occasionele gebruiker: downloadvolume is 

max 50MB 
� Gemiddelde gebruiker: downloadvolume is 

max 200MB 
� Veeleisende gebruiker: downloadvolume is 

max 500MB 
� Intensieve gebruiker: downloadvolume is max 

2GB (2000MB) 

NB: De consumentenprofielen 
komen van Test-Aankoop
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� Occasionele gebruiker
Downloaden: max 50MB 
Occasioneel surfen.
Geen videostreaming of naar de radio luisteren via internet.
Downloaden van 1 of 2 mobiele applicaties per maand.

� Veeleisende gebruiker
Downloaden: max 500MB 
Vaak e-mails met bijlage versturen.
Permanent verbonden met het internet.
Vaak gebruik maken van videostreaming of naar de radio 
luisteren via het internet.
Gebruiken van Google Maps.
Regelmatig mobiele applicaties downloaden. 

� Intensieve gebruiker
Downloaden: max 2GB 
Intensief gebruik van applicaties waarvoor een 
internetverbinding noodzakelijk is. 
Smartphone is altijd ‘verbonden’.
Regelmatig heel wat mobiele applicaties downloaden en 
‘beheren’. 

� Gemiddelde gebruiker
Downloaden: max 200MB 
E-mails met bijlage versturen.
Onbeperkt surfen.
Regelmatig videostreaming en/of naar de radio luisteren via 
internet.
Regelmatig mobiele applicaties downloaden. 
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In dit voorbeeld werd 
voor een occasionele 
gebruiker met 50 MB 
data geopteerd. Dit 
moet men zelf 
invullen! Het aantal 
mms’en is niet zo 
bepalend voor het 
eindresultaat.
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Tot slot kunt u aanduiden of de consument al dan niet 
gebruik kan maken van het sociaal tarief. 
U ontvangt een lijst met voorwaarden om gebruik te 
kunnen maken van het sociaal tarief. 
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Tot slot moet u op ‘Zoek’ klikken om 
de resultaten voor mobiele telefonie 
te bekomen.
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Resultaten van de simulatie voor 
mobiele telefonie
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De bekomen resultaten voor het geselecteerde 
profiel verschijnen in de diaslide hiernaast.
De tariefplannen zijn standaard oplopend 
gesorteerd op Maandelijkse kosten. Het is 
echter mogelijk om de bekomen resultaten ook te 
sorteren op:
- operator
- tariefplan
- soort tariefplan

Klik op het 
omgekeerde 
driehoekje om de 
details van het 
aanbod te 
raadplegen.
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Het goedkoopste tariefplan is een postpaid 
abonnement van € 10/maand. 
De overige details worden hiernaast eveneens 
weergegeven. 
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Als we naar het duurste tariefplan voor dezelfde 
consument kijken, zien we dat dit een prepaid 
kaart is waarvan de maandelijkse kostprijs oploopt 
tot € 23,50 omwille van specifieke kenmerken 
(Add-ons). De details van deze specifieke 
kenmerken staan in het blauw aangeduid onder 
“Extra’s”. Door hierop te klikken opent er een 
hyperlink met de details.
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Add-ons

Add-ons zijn specifieke opties die beschikbaar zijn voor een bepaald aanbod. Zij 
kosten extra, bovenop de kostprijs van de (sim-)kaart, indien de consument 
deze optie activeert. Indien u op de Add-on “300 sms” klikt, ziet u dat deze 
extra optie € 5 kost. Idem voor de andere Add-ons.

In ieder geval, moet men ook opmerken dat de geafficheerde maandelijkse 
kostprijs niet altijd 100% overeenstemt met de totale prijs van het pakket 
diensten (sim-kaart + add-ons) (€ 23,50 i.p.v. € 26). Dit heeft te maken met 
het feit dat de tariefsimulator de tarieven aanpast aan het werkelijke verbruik 
van de consument. Dit impliceert dat niet elke maand elke add-on geactiveerd 
moet worden!
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Afdrukken van de resultaten

Vergeet niet om op het einde van 
de simulatie de resultaten voor 
mobiele telefonie af te drukken, en 
deze resultaten samen met het 
overzicht van de 
consumentenprofielen aan de 
consument te overhandigen. 

Zorg er voor dat u op het einde 
van de sessie de noodzakelijke 
informatie aanvult 
(statistieken,…) en op het 
einde van de dag alle 
gegevens codeert in het 
voorziene systeem. Dit moet ten 
laatste de dag nadien gebeuren.


