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Als u de 0900-nummers (en de lange wachtrijen) moe bent, maak dan gerust gebruik van de lijst met alternatieve,
meestal vast nummers. Hiervoor betaalt u gegarandeert het laagste tarief, zelfs gratis, indien u onbeparkt naar vaste
nummers kunt bellen.

Bellen naar een 0900-nummer tegen lokaal tarief meer kost dan bellen naar uw buurman? Hoe dit werkt? U betaalt voor
een 0900-nummer tegen lokaal tarief altijd 2,93 cent per minuut (ongeveer). Voor een normaal nummer (ook lokaal tarief)
betaalt u het tarief afhankelijk van uw aanbieder.
In Nederland zijn er steeds meer aanbieders die 'onbeperkt naar vast' aanbieden, waar 0900-nummers buiten blijven
vallen. Meer informatie? Mail alex@vraagalex.nl. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig
om dit onderdeel te kunnen bekijken .
Tip 1:
Wanneer u met een bedrijf contact opneemt via een normaal nummer en (toch) een tariefmelding te horen krijgt betaalt u
enkel het normale tarief voor het bellen naar een vast nummer binnen Nederland.
Tip 2:
Bellen naar het buitenland kan voordeliger zijn dan bellen naar 0900, kijk voor informatie en tarieven op Bellen.com
Tip 3:
Regelmatig zijn sites aangesloten bij Q-Shops/Thuiswinkel waarborg.
Via deze sites zijn vaak ook alternatieven te vinden voor 0900 nummers!
Heeft u er een gevonden?
Wij horen het graag.
Tip 4:
Staat je nummerweergave aan of uit?
Controleer het gratis via 0800-0230396
Tip 5:
Om eenmalig je nummerweergave te blokkeren:
Toets voor het nummer dat je wilt bellen #31# in.
Voorbeeld: Je wilt bellen naar 020-1234567 dan toets je #31#0201234567 of 06-12345678 toets dan #31#0612345678
Dit werkt enkel als je met een mobiele telefoon belt.
Tip 6:
Zelf een alternatief zoeken? Bekijk www.sidn.nl en zoek de domeinnaam van het bedrijf op (website adres).
Tip 7:
Test het gevonden alternatief gratis uit via de website www.VoipBuster.com en voeg het nummer direct toe via de link
bovenaan deze pagina.
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