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Pegamento biedt een zakelijke abonnement met 

extra slimmigheden waarmee medewerkers 

optimaal bereikbaar zijn voor hun klanten, 

leveranciers en collega’s. Waar ze ook zijn. Zo kan 

je privé en zakelijk bellen en gebeld worden 

vanaf één mobiele telefoon, doordat twee 06-

nummers op één simkaart kunnen worden gezet. 

Ook regel je simpelweg in de Reachapp wanneer 

je zakelijk en privé bereikbaar wil zijn. 

Daarbij heeft iedere medewerker keuze uit de 

netwerken Vodafone of KPN en kunnen ze data 

met elkaar delen. Zo ben je altijd en overal 

bereikbaar op de momenten dat het nodig is. 

 

De features 

Zakelijk en privé in één 

Zowel je zakelijk- als privénummer kan op één 

simkaart geporteerd worden, waardoor je met 

beide nummers kunt bellen en gebeld worden 

vanaf één mobiele telefoon. 

Vast mobiel integratie 

Een vast en mobiele nummer gebruiken op één 

mobiele toestel en in één abonnement 

combineerbaar. Laat inkomende oproepen op 

het vaste nummer binnenkomen op je mobiele 

telefoon. Zo ben je altijd goed bereikbaar op 

jouw (zakelijke) vaste nummer en ben je in staat 

uitgaande gesprekken vanaf dit vaste nummer 

op te zetten, net alsof je vanaf kantoor belt. 

Telefoonnummers reguleren 

Zelf reguleren in de Reachapp welke dagen en 

tijden je bereikbaar bent op je zakelijk- en 

privénummer. Bijvoorbeeld doordeweeks van 

9:00 tot 17:00 zakelijk bereikbaar en ’s avonds en 

in de weekenden privé. 
 
Keuze uit Vodafone of KPN 

Keuze uit de betrouwbaarste netwerken van 
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combineerbaar binnen één klantomgeving en 

dezelfde bedrijfsbundel. 
 
GB bedrijfsbundel 

Alle type databundels van medewerkers 

samengevoegd tot één bedrijfsbundel. Als de 

data van een medewerker op is, dan kan hij/zij 

gebruik maken van data van een collega die extra 

over heeft. Zo voorkom je extra kosten aan data 

bijboeken. 
 
Onbeperkt bellen en sms’en 

Onbeperkt bellen en sms’en in en naar de EU. 

Vast en mobiel van en naar Teams 

Mobiele nummers integreren in Microsoft Teams. 

Zo kun je zowel oproepen op je vaste als mobiele 

nummer ontvangen op je Teams client. Ook kan 

je de nummers instellen als afzendnummer. Kijk 

hier voor meer informatie. 

 

Voor wie is een zakelijk 

abonnement? 

• Ondernemers 

• Kleine en grote organisaties/bedrijven 
 

 

Pricing 

GB en prijs is per maand per gebruiker. Alle 

pakketten zijn inclusief de features. Op de 

feature ‘vast en mobiel van en naar Teams’ na. 

Pakket Aantal GB  Prijs 

1 1 GB Vanaf €17,00 

2 4 GB Vanaf €20,00 

3 16 GB Vanaf €25,00 

4 Unlimited Data Vanaf €32,00 

 

 

 

 

Wil jij de bereikbaarheid van je medewerkers 

verbeteren? 

Ik wil graag een zakelijk abonnement! 
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