
 
 

 

Handleiding: Een intern 5-cijferig nummer koppelen aan een 

Vodafone 06-nummer. 
 

Er zijn meerdere mogelijkheden om je interne 5-cijferige nummer te koppelen aan je Vodafone 06-

nummer.  

 *21 

 Speed call (aanvragen via je telefooncontactpersoon) 

 VWO-nummer (aanvragen via je telefooncontactpersoon) 

 

*21 
Op een vast toestel kan met *21 -006xxxxxxx en doorschakeling worden gemaakt. Hoe dit werkt is 

uitgelegd bij de handleiding: ‘Zelf je telefoonnummer doorschakelen’. 

Voordelen van deze methode:  

 Het vaste RU-nummer bijvoorbeeld 024-36xxxxx is meteen gekoppeld aan het 06-nummer en 

is bereikbaar via 024-36xxxxx. 

 Het is mogelijk om de doorschakeling in te stellen dat eerst het vaste toestel overgaan en 

dan na bv 3x doorschakelen naar het mobiel 06-xxxxxxxx. Je telefooncontactpersoon kan dit 

voor je aanvragen bij Telefoonbeheer). 

 In de telefoongids kan het oude nummer blijven staan. 

Nadelen van deze methode:  

 Doordat het vaste toestel moet blijven staan betaal je voor het vaste toestel en het mobiele 

toestel/abonnement. Het is dus duurder dan onderstaande methodes. 

 Vanaf het mobiele nummer moet je het volledige telefoonnummer kiezen, in plaats van het 

verkorte 5-cijferig nummer, om een collega met een vaste telefoon te bereiken. Dus 024-

36xxxxx. 

-------- 

Speed call 
De eenvoudigste methode om je 5-cijferig nummer door te schakelen naar je mobiele nummer is een 

‘speed call’. Via je telefooncontactpersoon vraag je dit aan bij Telefoonbeheer. Je oude vaste toestel 

wordt weggehaald en vervangen door een speed-call. 

Voordelen van deze methode: 

 Het oude nummer van de RU bijvoorbeeld 024-36xxxxx is meteen gekoppeld met het 06-

nummer en is bereikbaar op 024-36xxxxx. 

 Het gebruik van het oude nummer en de doorschakeling is gratis. Je betaald alleen de kosten 

voor je mobiele toestel inclusief je abonnement. 

 In de telefoongids kan het oude nummer blijven staan. 



 
Nadelen van deze methode: 

 Vanaf het mobiele toestel moet je het volledige telefoonnummer te kiezen, in plaats van het 

verkorte 5-cijferig nummer, om een collega met een vaste telefoon te bereiken. Dus 024-

36xxxxx. 

 Nadeel dit is een vaste doorschakeling en kan niet worden uitgeschakeld bv in een 

vakantieperiode. 

---------- 

VWO-nummer 
 

Een Vodafone Wireless Office-nummer is intern te bellen met je verkorte 5-cijferig nummer of je 06-

nummer. Je kunt bellen naar de 5-cijferige RU-nummers van vaste toestellen of andere VWO-

nummers.  

VWO-nummers maken gebruik van interne nummerreeksen:  

024-81+ 87500-87999 / 024-30+ 96000-96500. 

 

Voordelen van deze methode: 

 Je betaalt alleen de kosten voor je mobiele toestel en je Vodafone abonnement. 

 Je kunt intern bellen en gebeld worden met 5-cijferige nummers. 

 

Nadelen van deze methode: 

 Nadeel dit is een vaste doorschakeling en kan niet worden uitgeschakeld bv in een 

vakantieperiode. 

 Om gebeld te worden van buiten geef je je volledige 06-nummer. Je verkorte VWO-nummer 

werkt dan niet. 

TIP: 

Geef anderen altijd je volledige 06- nummer. Hiermee zorg je ervoor dat men je ook van buiten kan 

bereiken. 

 


