
 
 
LEBARA SIM ONLY 
 

Lebara.nl is groeiend, startend als een prepaid telefoon-provider begin 2004, is deze provider 

uitgegroeid tot een van grootste mobiele aanbieders op het gebied van Prepaid en Sim Only. 

Lebara werkt samen met kpn, het grootste mobiele netwerkbedrijf van Nederland. Dit 

betekent dat je ten alle tijden gebruik maakt van een supersterk netwerk. In deze pdf lees 

alles over de mogelijkheden van Sim Only van Lebara. 

VERSCHIL TUSSEN PREPAID EN SIM ONLY 
 

Sim only is een abonnement met een X aantal Mb’s dat je maandelijks krijgt. Hiervoor betaal 

je een vast bedrag waar je niet overheen kunt. In tegenstelling tot prepaid, krijg je bij Sim Only 

meer MB’s, meer belminuten voor Minder geld. 

 

Met prepaid zit je nergens aan vast en betaal je alleen voor wat je belt. Tegenwoordig kun je 

ook een sim only afsluiten dat maandelijks opzegbaar is. Bij Lebara heb je twee 

mogelijkheden: Sim Only met maandelijks opzeggen, en een abonnement voor 1 of 2 jaar.  

Heb je het idee dat je langere tijd gebruik gaat maken van Lebara, dan is het financieel 

verstandig om voor een 2-jarig abonnement te gaan. Je belt, sms’t en internet maandelijks 

een stuk voordeliger. Dit kan oplopen tot wel 40% voordeel. Bestel direct je sim only op 

Lebara.nl 

 

 

SIM ONLY VOORDEEL 
 

Het grote voordeel van Lebara? Maandelijks het sim only abonnement verhogen en verlagen. 

Denk je komende maand minder of meer te verbruiken, dan kun je via de app of online 

makkelijk en snel de hoogte van je abonnement bijstellen.  

https://lt45.net/c/?si=13222&li=1580463&wi=353489&ws=&dl=nl%2Fnl%2Fsim-only%3Fduration%3D24%26internetLimit%3D5%26unlimited%3Dtrue
https://lt45.net/c/?si=13222&li=1580463&wi=353489&ws=&dl=nl%2Fnl%2Fsim-only%3Fduration%3D24%26internetLimit%3D5%26unlimited%3Dtrue


 

Hoe werkt online een sim only aanvragen bij Lebara? 

• Je gaat naar Lebara.nl 

• Je kiest vervolgens voor Sim Only Lebara 

• Je vult je persoonlijke gegevens in en hoeveel mb’s en belminuten je maandelijks wilt. 

• Je betaalt de eerste maand met iDEAL (Zonder Creditcheck) 

• In twee à drie dagen wordt je simkaartje thuisbezorgd. 

Voilà, binnen enkele minuten heb je jouw sim only besteld. 

 

 

LEBARA SERVICES 
Het Sim Only Abonnement gaat van start zodra je jouw simkaartje activeert. Dit doe je door het 

kaartje in je telefoon te stoppen. Heb je nummerbehoud aangevraagd? Dan is het verstandig 

om het kaartje te activeren op de dag dat je nummer bij je vorige provider stopt. Dit moet je 

aangeven tijdens het bestelproces. 

Lebara.nl staat naast bellen binnen Nederland ook bekend om Internationaal bellen en sms’en. 

Je belt supervoordelig binnen en buiten de EU voor vaste lage prijzen. Bij Lebara bel je naar 

ruim 44 landen.  

 

Sim Only Snelheid 

Lebara maakt gebruik van het snelle 4G netwerk van KPN. Alle bundels hebben 4G en 

maximaal 75Mbs downloadsnelheid, tegenover 25 Mbps Uploadsnelheid.  

 

Ga direct naar Lebara.nl en bestel  Sim Only op lebara.nl 
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https://lt45.net/c/?si=13222&li=1580463&wi=353489&ws=&dl=nl%2Fnl%2Fsim-only%3Fduration%3D24%26internetLimit%3D5%26unlimited%3Dtrue
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