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Sim Ja of Nee of Toch een ander Optie  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een reis naar Canada en je vraagt je af wat de beste manier is om online te zijn en toch je kosten te 
beperken? 
 
Laten we beginnen met: 
Hoe hoog is de nood? Ja we zien jullie al fronsen dus laat ik het vriendelijker zeggen de reden om 
online te zijn?  

• voor de een is dat familie,  

• voor de ander navigeren,  

• voor de ander om alles te kunnen opzoeken. 
 

Is dat echt nodig? 

• Familie: – ja snappen we, zeker met thuisblijvende kinderen of ouders – Dus een van de 
meest belangrijke redenen. 

• Navigeren: moaw tot nee - je kunt zelf een navigatie systeem met Noord-Amerika dekking 
meenemen of huren. Dat kan je al in Nederland of bij de auto/camperverhuur. Andere optie 
een navigatie in Canada aanschaffen bij bv Walmart maar je kunt ook vooraf in Europa al 
kaarten downloaden die je dan online kunt gebruiken of ouderwets gewoon een wegenkaart 
opschoot. 

• Veel kun je opzoeken tijdens de voorbereiding van je reis. 
 
Opties? 

• Koop in Nederland bij je eigen provider een buiten Europa bundel bv KPN biedt zo’n Bundel 
van 2GB aan sms/internet/bellen voor € 30, daarna betaal je slechts € 0,01 per mb. 
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• Koop een simkaart bij een supermarkt zoals Walmart – deze keten biedt een legio aan 
providers aan met verschillende bundel. 

• Gebruik het netwerk van accommodatie, koffieshops zoals Starbucks/Tim Horton, fastfood 
keten zoals McDonald maar supermarkten bieden hun klanten gratis (openbare) WIFI – let 
wel dit zijn beschermde netwerken dus doe er geen betalingen op of gebruik niet bv je BSN 
nummer. 

NOTE: Canada is qua prepaid volgens de experts behoorlijk duur. 
 
Waar te koop? 

• Op het vliegveld, wat niet aanbevolen wordt omdat de prijzen “The Sky is the Limit” zijn. 

• Online, niet geheel betrouwbaar door de toestand in de wereld want er zijn veel klachten dat 
de service nummers niet worden opgenomen en de simkaart helemaal niet aankomt. 

• Bij een winkel van een provider en er is bijna altijd wel een booth te vinden in een grote mall. 

• De supermarkt zoals Walmart – hier worden meerder providers aangeboden, waaronder 
AT&T en Metro by T-Mobile, dus grote keuze qua kaartsoort en je ze helpen je met het 
installeren van de kaart op je telefoon. 
 

TIP: Als je de beste Canada simkaart deals wilt, moet je naar een winkelcentrum rijden en een van de 
officiële winkels binnenlopen.  
 
NOTE: voor een kaart aanschaffen op het vliegveld of bij een telefoon winkel kan een legitimatie 
verplicht zijn en pas op dat je niet per ongeluk een abonnement koopt. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten voor een simkaart van de verschillende providers per juli: 
Telus: 
$30 CAD = 500 MB data + onbeperkt sms'en + bellen 
$40 CAD = 2,5 GB data + onbeperkt sms'en + bellen 
$55 CAD = 4,5 GB data + onbeperkt sms'en + bellen 
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$65 CAD =    8 GB data + onbeperkt sms'en + bellen 
 
Virgin Mobile en opereert via het Bell Network: 
$40 CAD = 2,5 GB data - onbeperkte minuten in Canada 
$45 CAD = 4,5 GB data - onbeperkt bellen in Canada 
$55 CAD =   8 GB data - onbeperkt bellen in Canada 
$75 CAD = 10 GB data - onbeperkt bellen in Canada 
 
Bell: 
$45 CAD = 4,5 GB data - onbeperkt bellen in Canada 
$55 CAD =    8 GB data - onbeperkt bellen in Canada 
 
Rogers: 
Blijkbaar niet het noemen waard omdat het vaak maandelijkse tarieven gaat en de dekkingsgraad is 
hoofdzakelijk goed in de hoofdsteden van Quebec, Ontario, Alberta en British Columbia met %G 
3500Mhz netwerk, op andere plekken is dat 5G en 4G lte. 
 
NOTE:  Waar je zeker op moet letten bij de aanschaf van een Simkaart is of dat hij gebruikt kan 
worden als hotspot – dat schijn niet vanzelfsprekend te zijn. 
  
NOTE: wie een een combinatie reis Canada/Amerika gaat maken moet ook zeker goed opletten of bv 
de provider ook dekking heeft in Amerika. Hiervoor zou je ook eventueel kunnen kijken naar AT&T & 
TMobile 
 
E-SIM CARD 
Naast de gewone simkaart is er ook de e-simkaart maar die moet wel in je telefoon passen – hierbij 
gebruik je geen fysieke simkaart maar wijzigt de instellingen op je telefoon – succes want daar heb ik 
dus de ballen verstand van. 
 
Kosten: 
1 GB data voor 7 dagen = $7.5 USD 
3 GB data voor 30 dagen = $17.5 USD 
5 GB data voor 30 dagen = $25 USD 
10 GB data voor 30 dagen = $36 
Deze zijn online te bestellen. 
 
NOTE Airelli was ooit een goede plek maar daar zijn zeer veel negatieve berichten over. 
 
En dan het bereik – is die er altijd? 
Nee kunnen we rustig stellen in de bewoonde wereld is er nagenoeg altijd bereik tenzij er een storing 
is. Maar in de Rockies en op nog veel meer andere locaties zal je merken dat het ontvangst minimaal 
of nihil zijn. 
 
Er is een andere oplossing Mifi 
Je eigen router – beveiligd – meerdere providers en een hotspot voor het aansluiten tot 5 toestellen.  
Dus geen ander kaartje en andere instellingen in je telefoon maar gewoon de router aanzetten en 
koppelen aan bijvoorbeeld een telefoon, laptop of tablet en gaan met die banaan. 
 
Een MIFI router kun je kopen of huren: 
Kopen kun je bij diverse aanbieders en de prijzen variëren behoorlijk. Dus daar zal je je goed in 
moeten verdiepen. 
Je kunt de router ook huren.  
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Bij de één betaal je € 3 per dag maar dan moet je nog upgraden naar meerdere personen gebruik, 
beveiliging, etc en dan kom je bijna net zo duur als degene die meteen een compleet beeld geeft.  
Dus kan redelijk misleidend zijn 
Tijdens het zoeken stuitte ik op deze website met een zeer duidelijk verhaal en ga nou niet meteen 
roep dat het duur is want daar kunnen we niks mee – Ik weet het maar een selectief groepje vindt 
dat misschien wel niet. 
 
Pego International biedt zowel huur aan als koop: 
Koop Mifi = € 150,00 – de specificaties vind je online 
Huur Mifi = € 25,00 huur + € 100,00 borg 
Dagbundels: € 5,75 - € 9,50 en  € 11,50 resp. 500 MB, 1Gb en ongelimiteerd per dag. 
 
Kosten voor huur 3 wkn: € 25 + € 241,50 = € 266 
Kosten voor kopen € 150 + 241, 50 = € 391,50 
Ja dat is wel iets anders dan even een simkaart voor een paar dollar aanschaffen maar het biedt meer 
veiligheid en de kinderen en zullen er dolgelukkig mee zijn want in die camper/auto wordt het 
misschien toch soms wel saai. Dus doe maar een filmpje onderweg of zoek ff die 
camping/bezienswaardigheid en gebruik je telefoon als navigatie. 
Bovendien kun je er mee (video)bellen via o.a. WhatsApp. 
 
En door het gebruik van meerdere providers is de kans op ontvangst natuurlijk een stuk hoger en 
laten nou gewoon zeggen: Waar je geen telefoon bereik hebt is ook geen WIFI beschikbaar 
In ruim 20 landen hebben ze onbeperkt internet, o.a. Canada en Amerika.  
Dat betekent dat er in deze geselecteerd landen geen andere bundels zijn dan onbeperkte bundels. 
 
 
Met vriendelijke reisgroet 
Hedy Talens 
Reizenenmeer Canada / Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer Fotografie / Reizenenmeer EU & VS 
Voor FB leden: Canada Reis Info – Voor Oost en West uit Pure Passie! – lid worden is simpel: 
aanvragen en de 3 vragen invullen en wij doen de rest. 
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