
U gebruikt

0900-telefoonnummers

0906-telefoonnummers

0909-telefoonnummers

Wat moet u doen?
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Waarom krijgt u deze folder?
U heeft bij ons een 0900-nummer aangevraagd. Of een 0906-nummer 
of 0909-nummer. In deze folder leest u aan welke regels u zich moet 
houden. De Autoriteit Consument & Markt controleert of u zich aan die 
regels houdt. U betaalt ons daarvoor. Houdt u zich niet aan de regels, 
dan mogen wij maatregelen nemen.

Aan welke regels moet u zich houden?
U moet zich houden aan een aantal regels van de overheid. De 
belangrijkste staan hieronder.

1.  Laat uw klant weten welke kosten hij kan verwachten

Laat het tarief aan uw klant horen vóórdat hij contact krijgt en moet betalen. 

U mag een tarief per minuut of een tarief per gesprek laten horen. 

De melding moet goed verstaanbaar zijn en maar op één manier te begrijpen. 

U mag geen geld vragen voor de melding.  

Vermeldt u het nummer openbaar? Bijvoorbeeld in een reclame of op 

een website? 

Schrijf of vertel altijd het tarief erbij.

De melding moet goed leesbaar of verstaanbaar zijn en maar op één 

manier te begrijpen.

Gebruikt u een 0900-nummer, en vraagt u meer dan 1 0,15 per minuut?

Stel een maximumtarief vast per gesprek.

Vermeld altijd het tarief, aan de telefoon én in reclames.

De melding moet goed verstaanbaar of leesbaar zijn en maar op één 

manier te begrijpen. 

U mag geen geld vragen voor de melding.
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2.  Registreer u op www.degeschillencommissie.nl

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders. 

Registreer u daarvoor op www.degeschillencommissie.nl. Als u zich aansluit 

bij deze dienst, wordt uw klant beschermd tegen misbruik van betaalde 

informatienummers. Als uw klant het niet eens is met zijn rekening, mag hij bij deze 

dienst klagen. Hij hoeft u niet te betalen totdat het verschil van mening is opgelost. 

De dienst lost het verschil van mening op.

Gebruikt u een 0900-nummer, en vraagt u maximaal 2,5 eurocent per minuut?  

Dan hoeft u zich niet te registreren.

3.   Een 0900-nummer voor een klantenservice mag maximaal  

1 0,15 per minuut kosten

Gebruikt u een 0900-nummer voor uw klantenservice? Dan mag dat niet meer 

kosten dan 1 0,15 per minuut. Dit bedrag geldt als u een doorlopend contract heeft 

met de bellers en als de bellers u regelmatig betalen voor de dienst die u levert. 

Bijvoorbeeld als u een energiebedrijf of een verzekeraar bent.

U mag dan niet meer dan 1 0,15 per minuut vragen.

U moet aan uw telefoonaanbieder doorgeven dat u het 0900-nummer voor  

uw klantenservice gebruikt. 

4.  U mag de nummers niet misbruiken

Wij bestrijden misbruik van 0900-nummers. Verlengt u bijvoorbeeld de wachttijd 

om meer te verdienen? Of verbreekt u de verbinding voordat u uw klant een dienst 

heeft geleverd? Dan misbruikt u het nummer. Als wij vermoeden dat u een nummer 

misbruikt, mogen wij het volgende doen.

Uw nummer tijdelijk afsluiten.

Zorgen dat u geen geld krijgt als iemand uw nummer belt.

Uw nummer intrekken.

U een nieuw nummer weigeren.

Weten wij zeker dat u een nummer misbruikt? Dan kunnen wij een bericht in de 

Staatscourant laten zetten. Uw telefoonaanbieder moet geld terugbetalen aan 

klanten die te veel hebben betaald. Dat moet binnen 2 maanden nadat het bericht  

in de krant heeft gestaan.
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Hoe kunt u het nummer in gebruik nemen?

Wij laten u weten welk telefoonnummer u krijgt. Dit nummer werkt dan nog 

niet. Alleen uw telefoonaanbieder kan ervoor zorgen dat het nummer werkt. 

Uw telefoonaanbieder is het bedrijf waarvan u de telefoonrekening krijgt.

Vraag uw telefoonaanbieder om uw nummer actief te maken.

Heeft u een nummer met 8 cijfers? Dan moet het nummer binnen een half 

jaar actief zijn.

Heeft u een nummer met 11 cijfers? Dan moet het nummer binnen een jaar 

actief zijn.

Bent u te laat met het actief laten maken van uw nummer? Dan kunnen wij 

het nummer weer intrekken.

Gebruikt u het nummer niet meer?

Als u het nummer niet meer gebruikt, moet u dat doorgeven aan uw 

telefoonaanbieder én aan ons.

Vraag uw telefoonaanbieder het nummer af te sluiten.

Vraag ons het nummer in te trekken. Vergeet u dit? Dan blijft u elk jaar 

betalen voor ons toezicht.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over deze folder? Bel ons dan op telefoonnummer 

070 – 722 2000. U mag ons ook schrijven. Ons adres is Autoriteit Consument & 

Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

De tekst in deze folder geeft u informatie, geen rechten. Wij doen ons uiterste best om 

u de juiste en de nieuwste informatie te geven. Klopt er toch iets niet in de folder? Dan 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen.


