Alles via VoIP, ook mobiel?
Ruud Uphoff
Klassieke vaste telefonie is voor mij iets uit de technische middeleeuwen.
Alles gaat al sinds 2007 met VoIP. Als je mij belt kom je aan mijn oor via
CheapConnect. Bellen naar vaste nummers doe ik via VoipBuster, terwijl
bellen naar mobiel door mijn FRITZ!Box toch gewoon naar mijn
telefonieaanbieder CheapConnect wordt gestuurd.
Maar hoe is dat vanaf je mobiel?

Over het gebruik van de FRITZ!Box en
VoipBuster is in het verleden genoeg
verteld, dat gaan we hier niet herhalen.
Op de site van collega‐auteur Rein de
Jong kun je alles nog eens nalezen of er
juist voor het eerst aan beginnen:
http://www.reindejong.nl/telefonie‐
bijna‐gratis‐over‐internet

Is de belbundel koppelverkoop?
Stel, je hebt, zoals ik had, honderd bel‐
minuten, voor slechts € 3,‐ per maand.
En je ontdekt dat je het afgelopen jaar
gemiddeld drie minuten per maand ge‐
bruikte, dus 36 minuten voor € 36,‐, dus
€ 1,‐ per minuut. Welke aanbieder is zo
belachelijk duur? Had ik die gesprekken
buiten de bundel gevoerd, voor dertig
ct/min, dan was ik € 10,80 kwijt ge‐
weest. Er gaat dus € 25,20 naar de vir‐
tuele vuilnisbak. Een vuilnisbak waarin
KPN niet schroomt te graaien!
Kortom, ik wil geen belbundel!
Helaas kom je bij de
meeste aanbieders niet
onder die overbodige
bundel uit. De enige
aanbieder van sim‐only
zonder opgedrongen
belbundel is nu nog
T‐Mobile, nadat KPN
per 1 mei 2015 Hi de nek heeft om‐
gedraaid. Met name Hi had een zeer
gedifferentieerd aanbod van databun‐
dels, en de mogelijkheid geen bel‐bun‐
del te nemen.
Ik heb nog net zo’n abonnement en
daar zit KPN tot 15 mei 2017 aan vast.
Maar daar hebben jullie niets aan.

Hoe lonend is VoIP vanaf je
mobiel?

levert is Zoiper, gratis te installeren
vanuit Google Play of iTunes.

Bedenk dat je die belminuten meestal
alleen binnen Nederland kunt gebrui‐
ken. Je kunt de grootte van die bundel
baseren op het aantal minuten dat je
met andere mobiele nummers belt.
Voor bellen naar vaste nummers is
VoipBuster goedkoper en die kun je bo‐
vendien gebruiken om naar vaste num‐
mers in het buitenland te bellen.

Je hebt nu eerst een account nodig bij
een VoIP‐provider en, zoals gezegd, dat
is bij mij CheapConnect. Daar kun je
een gratis extra account zonder num‐
mer nemen. De belkosten komen ten
laste van je hoofaccount en je kunt dus
alleen uitbellen, geen gesprekken ont‐
vangen. Bij CheapConnect kun je ge‐
woon je mobiele nummer registreren
voor nummerherkenning. Je krijgt een
onbestaanbaar nummer als gebruikers‐
naam. Het mooie van Zoiper is dat je
het kunt configureren om het toetsen‐
bord van de smartphone over te nemen.

Via WLAN is het helemaal spotgoed‐
koop. Daar kun je namelijk je
smartphone als extra toestel aan de
FRITZ!Box hangen. AVM heeft daarvoor
een kant en klare app, genaamd
FRITZ!App Fon. Die je vanaf Google
Play of iTunes kunt installeren.
Ben je niet thuis, dan
kun je de app van
VoipBuster installeren,
die is ook voor meer
exotische merken tele‐
foons beschikbaar:
http://www.voipbus‐
ter.com/mobile_voip
Bedenk wel dat je dan ook je databun‐
del aanspreekt als je niet aan gratis Wi‐
Fi hangt. De kosten? In het ongunstigste
geval 653 kB per minuut. De app is ook
gewoon beschikbaar via de gebruikelij‐
ke bronnen.
Klanten van voormalig UPC, nu Ziggo
geheten, kunnen de UPC Phone App in‐
stalleren. Handig, want daarmee is je
vaste lijn van UPC gratis via internet
een extra toestel. Je hoeft bij afwezig‐
heid dus nooit door te schakelen naar je
mobiel.

Mobiel bellen naar mobiel
Ook dat kan via de
databundel. Bij de
meeste moderne
telefoons is die
mogelijkheid al in‐
gebouwd, maar het
werkt niet echt
goed. Een app die
wel goede prestaties
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Veel meer mogelijkheden
Maar er zijn ook al‐
ternatieven voor
VoipBuster die geen
‘free days’ leveren,
maar wel extreem
goedkoop zijn in
het bellen naar
mobiele nummers.
De goedkoopste die
ik tegenkwam was CallPirates, waar je
naar mobiel belt voor 2,4 ct/min., maar
wel met een starttarief van 4 ct per
gesprek. Al deze sites zijn duidelijk van
dezelfde eigenaar en er is een alter‐
natieve app waarin je ook VoipBuster
kunt gebruiken en een keuze kunt ma‐
ken tussen alle providers uit deze zelf‐
de stal: MobileVOIP.
Niet door mij getest, maar het probe‐
ren waard.

Samengevat
In veel gevallen is de belbundel een
duur onding. Als er Wi‐Fi beschikbaar is,
kun je veel goedkoper bellen met VoIP
en naar het buitenland bellen kan veel
goedkoper via de databundel. Bel je
bijna niet met je smartphone, iPhone,
etc., maar ben je voornamelijk bezig
met internet, dan is de belbundel ge‐
woon een legitieme vorm van afpersing.

