Nederland
ACN 24 - Tarieven binnenland
Met ingang van 25 juli 2018
U kunt alleen kiezen voor ACN 24* in combinatie met het vastelijnabonnement van ACN. Zo vindt u
alle maandelijkse belkosten op slechts één factuur, van ACN. De tarieven zijn weergegeven in euro's,
incl. 21% BTW. Alle maandelijkse kosten worden vooraf gefactureerd.
Maandelijkse kosten
ACN 24 met vastelijnabonnement (analoog)

31,19

ACN 24 met vastelijnabonnement (ISDN 1 of 2)

39,19

De tarieven voor onderstaande gesprekssoorten zijn weergegeven per minuut. De kosten worden
echter per 30 seconden berekend. De aangegeven starttarieven gelden voor elke oproep.
Starttarief

Piekuren

Avond

Weekend

Ma-vr
08:00-20:00

Ma-vr
20:00-08:00

Za-zo
00:00-24:00

Vast naar vast
Lokale gesprekken

0,00

0,00

0,00

0,00

Nationale gesprekken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,1113

0,2922

0,2922

0,2922

0,0549

0,0458

0,0458

0,0458

Vast naar mobiel

Internetoproepen
Administratieve kosten voor te late betaling
Administratiekosten

7.50
2.29

Bepalingen voor Aanvaardbaar Verbruik: ACN 24 is alleen voor particuliere gebruikers. (Indien de
klant niet heeft gekozen voor het vastelijnabonnement van ACN, moeten de gegevens van de
aanvrager gelijk zijn aan de gegevens van de eigenaar van de lijn zoals geregistreerd bij de huidige
vastelijnaanbieder. Alleen individuele personen kunnen worden geregistreerd als particuliere
gebruikers.) Indien klanten dit beleid schenden, behoudt ACN zich het recht voor klanten af te sluiten
of over te schakelen op een ander belpakket. Oproepen naar datalijnen (internet, VPN) zijn niet gratis
en vorden volgens de standaardtarieven gefactureerd.
Oproepen naar servicenummers worden gefactureerd volgens de tarieven van de eigenaar van de
dienst.
*Dit belpakket is niet beschikbaar voor klanten met alleen CPS. Om gebruik te kunnen maken van dit
belpakket moet u tevens kiezen voor een vastelijnabonnement voor een analoge vaste lijn of een
ISDN-lijn.

ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen.

www.myacn.eu
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