Tarieven COIN lidmaatschap en diensten 2021
Dienst

Tarief

COIN lidmaatschap

Bij afname van meer dan één dienst: Jaarlijks vastrecht € 2.000,-- exclusief BTW.
Bij afname van slechts één dienst: Jaarlijks vastrecht € 1.500,-- exclusief BTW.

Nummerportabiliteit

De diensten Nummerportabiliteit, Overstappen, Accessdiensten, Abonnee-informatie
(aanbieders), Fraudeconvenant en Regional Roaming en aanvraag en beheer
telcocode kunnen alleen door leden worden afgenomen.
Tariefberekening
Een bijdrage in de gemaakte kosten van Nummerportabiliteit, gebaseerd op het
aandeel van het porteervolume op de COIN network operator code in het
porteervolume van het voorafgaande jaar (ultimo stand 31 december voorgaand
kalenderjaar).
In januari van het betreffende kalenderjaar wordt een purchase order (PO)
aangevraagd voor het gehele jaar. Op de PO worden de volgende posten genoemd:
1. % porteervolume vorige kalenderjaar van de betreffende COIN network operator
code * gebudgetteerde porteringsopbrengsten (2021 € 2.923.200 ,--)
2. In het COIN lidmaatschap is per lid één aansluiting (netwerk operator code)
inbegrepen. Per netwerk operator code zijn meerdere service provider codes
toegestaan en in de prijs inbegrepen.
3. Voor elke aanvullende aansluiting (netwerk operator code) geldt een jaarlijks
vastrechttarief van € 1.500,- exclusief BTW.
In Q1 van het betreffende kalenderjaar worden het vastrechttarief en het bij punt 2
vastgestelde bedrag gefactureerd.

Overstappen

Tariefberekening nieuwe afnemers
Bij aansluiting van nieuwe afnemers gedurende een lopend kalenderjaar zijn er geen
kosten voor het betreffende kalenderjaar. Het tarief voor het volgende jaar wordt
berekend op basis van het aandeel in het porteervolume van het voorafgaand jaar.
Tariefberekening
Een bijdrage in de gemaakte kosten van Overstappen, gebaseerd op het aandeel van
het overstappenvolume op de COIN service provider code in het overstapvolume van
het voorafgaande jaar (ultimo stand 31 december voorgaand kalenderjaar).
In januari van het betreffende kalenderjaar wordt een purchase order (PO)
aangevraagd voor het gehele jaar. Op de PO worden de volgende posten genoemd:
1. % overstapvolume vorige kalenderjaar van de betreffende COIN service provider
code * gebudgetteerde overstappenopbrengsten (2021 €540.000,--)
2. In het COIN lidmaatschap is per lid één aansluiting (Service Provider code)
inbegrepen. Voor elke aanvullende Service Provider code geldt een jaarlijks
vastrechttarief van € 1.500,- exclusief BTW.
In Q1 van het betreffende kalenderjaar worden het vastrechttarief en het bij punt 2
vastgestelde bedrag gefactureerd.

WEAS
Mobile Connect

Access

Tariefberekening nieuwe afnemers
Bij aansluiting van nieuwe afnemers gedurende een lopend kalenderjaar zijn er geen
kosten voor het betreffende kalenderjaar. Het tarief voor het volgende jaar wordt
berekend op basis van het aandeel in het overstapvolume van het voorafgaand jaar.
Voor COIN-leden is toegang tot deze dienstverlening is inbegrepen in het COINlidmaatschap.
Tariefberekening
Een bijdrage in de gemaakte kosten van Mobile Connect, gebaseerd op het aandeel
queries op de COIN mobile Connect Discovery Service.
Voor 2021 worden de kosten gebaseerd op het % porteervolume voorgaande
kalenderjaar van de aan Mobile Connect deelnemende COIN mobiele network
operators.
Bijdrage in de gemaakte kosten van Accessdiensten. De hoogte van de bijdrage wordt
bepaald op basis van de grootte (%) van de installed base van afnemer.
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Tarieven COIN lidmaatschap en diensten 2021
Abonnee-informatie
(Aanbieders)

Voor COIN-leden is toegang tot deze dienstverlening is inbegrepen in het COINlidmaatschap.
In het COIN lidmaatschap is per lid één aansluiting (geschikt voor een of meerdere
Service Provider code(s)) inbegrepen. Voor elke aanvullende aansluiting geldt een
jaarlijks vastrechttarief van € 1.500,- exclusief BTW.

Abonnee-informatie
(Afnemers, zijnde aanbieders
van elektronische gidsen en
nummerinformatiediensten)
Routeer- en tariefinformatie
(Niet leden, Nederlandse
partijen)
Routeer- en tariefinformatie
(Niet leden, Buitenlandse
partijen)
Nummerafscherming

Fraudeconvenant
Regional Roaming
Aanvraag en beheer telco code

COIN is gerechtigd eventueel een bijdrage te vragen in door COIN gemaakte
validatiekosten (SMS, IVR en Mobile Connect) om eindgebruikers van de betreffende
aanbieders die gebruikmaken van mijnnummervermelding.nl te authenticeren.
Een vastrecht van € 1.500,- per jaar excl. BTW en bijdrage in de gemaakte kosten van
Abonnee-informatie. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks bepaald op basis van
het aantal afnemers. en de frequentie van afname. Deze kosten zijn op aanvraag
beschikbaar.
Voor COIN-leden is toegang tot deze dienstverlening inbegrepen in het COINlidmaatschap.
Voor niet leden een vastrecht van € 1.500,- per jaar excl. BTW.
Een vastrecht van € 2.000,- per jaar excl. BTW. + € 50,- per download.

Voor COIN-leden is toegang tot deze dienstverlening inbegrepen in het COINlidmaatschap.
Voor niet leden. Een vastrecht van € 300,- per jaar excl. BTW.
Voor COIN-leden is toegang tot deze dienstverlening inbegrepen in het COINlidmaatschap.
Inbegrepen in het COIN-lidmaatschap.
Inbegrepen in het COIN-lidmaatschap.
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