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FAIR USE POLICY 
VOOR OUD ROBIN MOBILE KLANTEN

Budget Mobiel Entree 4G
De datasnelheid is maximaal 1,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 30 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 0,5 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid 

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van         

excessief en/of extreem verbruik wanneer je 13.000 MB (13 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperi-

ode wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? 

Dan kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. 

Wil je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van 

het internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Junior 4G 
De datasnelheid is maximaal 5,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 40 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van ex-

cessief en/of extreem verbruik wanneer je 17.000 MB (17 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperiode 

wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? Dan 

kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. Wil 

je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van het 

internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Gewoon Snel 4G 
De datasnelheid is maximaal 10,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

P. 1 / 4

https://mijn.budgetthuis.nl
https://mijn.budgetthuis.nl


bruik wanneer je 50 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van ex-

cessief en/of extreem verbruik wanneer je 25.000 MB (25 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperiode 

wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? Dan 

kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. Wil 

je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van het 

internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Supersnel 4G
De datasnelheid is maximaal 15,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 60 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van        

excessief en/of extreem verbruik wanneer je 29.000 MB (29 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperi-

ode wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? 

Dan kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. 

Wil je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van 

het internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Pijlsnel 4G
De datasnelheid is maximaal 25,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 70 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van        

excessief en/of extreem verbruik wanneer je 34.000 MB (34 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperi-

ode wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? 

Dan kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. 
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Wil je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van 

het internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Klein Zakelijk 
De datasnelheid is maximaal 5,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 40 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van ex-

cessief en/of extreem verbruik wanneer je 17.000 MB (17 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperiode 

wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? Dan 

kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. Wil 

je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van het 

internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Zakelijk
De datasnelheid is maximaal 10,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 50 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 

voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van        

excessief en/of extreem verbruik wanneer je 25.000 MB (25 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperi-

ode wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? 

Dan kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. 

Wil je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van 

het internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.

Budget Mobiel Zakelijk Premium 
De datasnelheid is maximaal 25,0 Mbps op het 4G netwerk in Nederland. Let erop dat de mobiele internetverbinding niet lang-

durig openstaat op een hoge of maximale datasnelheid waardoor excessief en/of extreem gebruik kan ontstaan.

Het gemiddelde dataverbruik per persoon ligt op 3 GB per maand volgens de ACM. Er is sprake van excessief en/of extreem ge-

bruik wanneer je 70 GB verbruikt. In dat geval wordt je datasnelheid automatisch tijdelijk aangepast naar maximaal 1,0 Mbps 
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voor de rest van je betaalde periode. Deze aangepaste datasnelheid is overigens ruim voldoende om de alledaagse dingen 

gewoon te blijven doen en je verbruik van MB’s blijft uiteraard ook dan volledig onbeperkt. Koop Internet NL (2 GB) voor € 5,-

om terug te komen op je vertrouwde snelheid.

Verblijf je in het buitenland, dan geldt er een extra fair use policy (FUP). Bij excessief en/of extreem verbruik in het buitenland 

wordt je datasnelheid tijdelijk aangepast naar 100 Kbit/s downloadsnelheid en 50 Kbit/s uploadsnelheid. Er is sprake van        

excessief en/of extreem verbruik wanneer je 33.000 MB (33 GB) verbruikt per maand. Bij ingang van de volgende maandperi-

ode wordt deze beperking van je datasnelheid automatisch opgeheven. Wil je graag direct weer terug naar je oude snelheid? 

Dan kun je Extra Internet EU aanschaffen in MijnBudget voor € 5,-. Je ontvangt dan 2 GB internet met je vertrouwde snelheid. 

Wil je op vakantie langdurig en excessief gebruikmaken van het internet of met meerdere mensen tegelijk gebruikmaken van 

het internet, maak dan gebruik van de lokaal beschikbare WiFi-netwerken.
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