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Doorschakelen is mogelijk naar alle nederlandse vaste en mobiele telefoonnummers. Houd er wel rekening mee dat u de gesprekskosten van uw toestel naar het toestel
waarnaar u doorschakelt betaalt voor de duur van het doorgeschakelde gesprek. De kosten van doorschakelen zijn afhankelijk van het nummer waarnaar u doorschakelt.
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