
Prijslijst Olivia Wireless 
Laatste aanpassing op 11 Februari 2019 
Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%) 

 
Maandelijkse kosten simkaart  
De maandelijkse kosten per simkaart zijn gebaseerd op het aantal 'Active' en 'Paused' 
simkaarten in het organisatieaccount van het SIM management platform. Simkaarten met de 
status ‘Test Ready’ of ‘Deleted’ worden niet in rekening gebracht en tellen niet mee voor de 
kortingsberekeningen.  
 

1 - 50 'Active' of 'Paused' SIMs in account €1,00 per 'Active' of 'Paused' SIM per maand 

51 - 250 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,90 per 'Active' of 'Paused' SIM per maand 

251 - 500 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,80 per 'Active' of 'Paused' SIM per maand 

501 - 1000 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,70 per 'Active' of 'Paused' SIM per maand 

Over 1001 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,60 per 'Active' of 'Paused' SIM per maand 

 
Data tarieven 
Gebaseerd op het aantal ‘'Active'’ en ‘'Paused'’ simkaarten in het organisatieaccount wordt alle 
data in rekening gebracht tegen de kosten die gelden voor deze staffel. 
 

1 - 50 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,10 per megabyte 

51 - 250 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,09 per megabyte 

251 - 500 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,08 per megabyte 

501 - 1000 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,07 per megabyte 

Meer dan 1001 'Active' of 'Paused' SIMs in account €0,06 per megabyte 

 

 
 

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten. Olivia behoud het recht wijzigingen te 
maken. Met deze prijslijst vervallen alle eerdere versies. 
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SMS tarieven 
SMS berichten kunnen door de simkaart worden verzonden of ontvangen. Daarnaast is kan er 
een SMS bericht vanuit het SIM management platform naar de simkaart worden gestuurd. Hier 
geldt een apart tarief voor. Er zijn geen additionele kortingen op SMS verbruik. 
 

SMS naar de SIM (Mobile Terminated) €0,00 

SMS vanaf de SIM (Mobile Originated) €0,10 

Platform SMS versturen naar SIM €0,03 

 
Additionele diensten 
Additionele diensten zijn beschikbaar om maatwerk M2M oplossingen te realiseren. APN, VPN 
en CDR diensten hebben een minimale looptijd van 12 maanden door de hoge instelkosten. De 
kosten worden aan het einde van de maand in rekening gebracht. Na het minimale termijn zijn 
alle diensten maandelijks opzegbaar. 
 
 

Dienst Kosten per 
maand 

Minimale termijn 

Private APN €99 Minimaal 12 maanden, daarna maandelijks 
opzegbaar. 

VPN (incl. Benodigde Private APN) €249 Minimaal 12 maanden, daarna maandelijks 
opzegbaar. 

Vast IP adres (per IP) €5 Maandelijks opzegbaar. 

Call Detail Record beschikbaar in 
cloud omgeving klant 

€49 Minimaal 12 maanden, daarna maandelijks 
opzegbaar. 

 

 

 
 

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten. Olivia behoud het recht wijzigingen te 
maken. Met deze prijslijst vervallen alle eerdere versies. 
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