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Veel kinderen krijgen een mobiel als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Steeds
vaker is dat een smartphone. Help je kind om slim om te
gaan met een smartphone en voorkom hoge kosten.

Slim mobiel
Welke mobiel of smartphone
het beste is voor je kind, hangt
af van de situatie. Wil je kind
Whatsapp-berichten sturen en
internetten, of alleen af en toe
bellen om te laten weten dat hij
ergens gaat spelen? Let bij de
keuze van een mobiel in elk geval
hier op:
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Een gratis toestel bij een
abonnement betaal je uiteindelijk zelf via de abonnementskosten.
Let goed op de tarieven en
voorwaarden van de provider.
Is het abonnement voor een of
twee jaar? Betaal je per seconde
of per minuut? Wat gebeurt er
met je beltegoed aan het eind van
de maand? Is er een starttarief?
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Je kunt het maandgebruik
(aantal belminuten, aantal
sms-jes en hoeveelheid data)
beter iets te ruim inschatten dan
iets te krap. Voor alles buiten de
bundeltarieven betaal je namelijk veel meer. Handig zijn ook
abonnementen met een vooraf
afgesproken limiet.
Houd rekening met extra
kosten voor de aanschaf
vaneen bijvoorbeeld leuke apps.
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Er zijn zoveel toestellen, aanbieders en abonnementen dat het
kiezen geen eenvoudige klus is.
Maak gebruik van informatie van
bijvoorbeeld de Consumentenbond of Nibud.

inhoudelijk verantwoordelijk voor Mijn
Kind Online, onderdeel van Kennisnet.

Wanneer krijgen kinderen voor
het eerst een mobiel?
‘Op steeds jongere leeftijd: de
meeste kinderen zijn tussen 8 en 10
jaar. Het kan slim zijn om te beginnen met een goedkopere ‘gewone’
mobiel, waarmee je alleen kunt bellen en sms-en. Zo voorkom je dat
kinderen op internet gaan surfen en
dure MB’s verbruiken. Ook kunnen
ze geen duur apparaat verliezen.’

Hoe hou je als ouder de kosten in
de hand?
‘Om kinderen te leren hun belkosten te beperken, kun je beginnen
met een abonnement met een vast
plafond of prepaid. Bij prepaid
betaal je vooraf, bij een abonnement achteraf. Is het beltegoed
op of het plafond bereikt, dan kan
je kind niet meer bellen. Je kunt
overigens wel gebeld worden. Met
een prepaid smartphone kun je, als
er wifi is, ook gewoon internetten.
Whatsappen is met wifi bijvoorbeeld een prima alternatief voor
bellen of sms-en.’

Prepaid of abonnement?
Om kinderen te leren hun belkosten binnen de perken te houden, kan het slim zijn om te beginnen met
prepaid. Bij prepaid betaal je vooraf. Je weet dus
precies wat je uitgeeft en krijgt geen hoge rekeningen achteraf. Is het beltegoed op, dan kan je kind
niet meer bellen, totdat het weer is opgeladen. Je
kunt overigens wel gebeld worden als je beltegoed
op is. Met een prepaid smartphone kun je, als er
wifi is, ook gewoon internetten.
Kies je wel voor een abonnement, let dan goed
op de kosten voor gebruik buiten de bel- of smsbundel. Die verschillen flink per abonnement en

provider. Laat je goed informeren over de aansluitkosten, hoe lang het goedkope maandtarief geldig
blijft en wat je daarna precies gaat betalen.
Ook goed om te bespreken is wie het toestel betaalt en wie de belkosten. Je kunt afspreken
om de maandelijkse kosten samen te
betalen of om het zakgeld te verhogen
met een vast bedrag voor belgeld. Als
kinderen meer willen ‘verbellen’, kun je
ze dat zelf laten betalen. Zo voorkom je
extreem hoge kosten en maak je kinderen
bovendien bewust van hun belkosten.

