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Hi, daar zijn we weer. 

Nogmaals welkom bij Lebara! Hier is je simkaart. 

LEBARA 
SIM ONLY 

Lebara 1 Postbus 26711110 AG Diemen 

Je bent nog enkele stappen verwijderd van lekker voordelig bellen en internetten op het 4G netwerk 

van KPN. Hierbij nog wat tips hoe je alles uit je abonnement kunt halen: 

Nummer meenemen? 
Dat is bij ons natuurlijk gratis. Ga naar 
lebara.nl/nummerbehoud en volg de instructies. Is je 

aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je van ons een mail 

en sms met de datum waarop je nummer wordt overgezet. 

Simkaart activeren: 
Je simkaart werkt op dit moment nog niet. Om deze 

te activeren klik je op de activatielink in de e-mail die 

je ontvangen hebt nadat je besteld hebt. Geen mail 

ontvangen? Check je spamfolder. 

LET OP: Je abonnement is dan direct 

actief en je begint ook met betalen. 

Maar natuurlijk wil je dubbele kosten 
voorkomen: 
We adviseren je dan ook om je simkaart pas te activeren 

op de dag dat je nummer wordt overgezet (bij aanvraag 

nummerbehoud). Vraag je geen nummerbehoud aan, 

dan vind je je nieuwe nummer op je simkaart. Activeer 'm 

wanneer jij dat wil. 

P.S. 
Heb je nog vragen? 

Vaak kun je het antwoord snel 
vinden bij de veelgestelde vragen 

op lebara.nl/faq 

Goed om te weten: 
• Je bundel wordt steeds op de eerste van de maand 

vernieuwd. Rond de zevende ontvang je je factuur, 
het bedrag wordt rond de 23e automatisch afgeschreven. 

• De eerste maand betaal je alleen het deel van de 
maand dat je van je abonnement gebruik hebt gemaakt. 
Dit wordt in de tweede maand verrekend. 

Veel plezier met je Sim Only abonnement. 

Groet, 

Het team van Lebara 

Je SIM-kaart lebara.nl 

Je nieuwe Lebara simkaart. 
Je Lebara nummer, PIN- en PUK-code staan op de plastic kaart 
waarin de simkaart zit. Bewaar deze kaart op een veilige plek. 
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NIET TE STOPPEN NIET TE STOPPEN NIET TE STOP 

Hi, daarziin weweer.
Nogmaals welkom ij Lebara! Hier isje simkaart.

Je bent nog enkele stappen verwijderd van lekker voordelig bellen en internetten op het 4G netwerk
van KPN. Hierbij nog wat tips hoe je alles uit je abonnement kunt haten:

Nummer meenemen?
Dat is bij ons natuurlijk gratis. Ga naar

lebara"nUnum*urUelr*rd en volg de instructies. ls je

aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je van ons een mail

en sms met de datum waarop je nummer.ryordt overgezet

Simkaartactiveren:
Je simkaart werkt op dit moment nog niet. Om deze

te activeren klik je op de activatielink in de e-mail die

je ontvangen hebt nadatje besteld hebt. Geen mail

ontvangen? Check je spamfolder.

LETOP: Je abonnement is dan direct

actief en je begint ook met betalen.

Maar natuurlijk wil je dubbete kosten

We adviseren je dan ook om je simkaart pas te activeren

op de dag dat je nummer wordt overgezet (bij aanvraag

nummerbehoud). Vraag je geen nummerbehoud aan,

dan vind je je nieuwe nummer op je simkaart. Activeer 'm

wanneer jij dat wil.

Goed om teweten:
t Je bundel wordt steeds op de eerste van de maand

vernieuwd, Rond de zevende ontvang jeje factuur,

het bedrag wordt rond de 23" automatisch afgeschreven.

o De eerste maand betaalje alleen het deel van de

maand dat je van je abonnement gebruik hebt gemaakt.

Dit wordt in de tweede maand verrekend.

Veel plezier met je Sim Only abonnement.

Groet,

Het team van Lebara


