
Nooit meer ongemerkt over je abonnement heen en objectief advies met In Control 

Voor veel mensen is een leven zonder smartphone en internetabonnement niet meer voor te 

stellen. Velen komen echter voor onverwacht hoge kosten te staan wanneer ze ongemerkt de 

limiet van hun abonnement overschrijden. Gelukkig is er nu een handige, onafhankelijke app die je 

helpt meer inzicht te krijgen in je dataverbruik.   

De In Control-app is vandaag gelanceerd! Met deze app heb je altijd een objectieve meting van je 

verbruik en overschrijd je niet langer ongemerkt je abonnement. Vanaf het moment dat de app op 

een telefoon geïnstalleerd wordt, houdt deze je dataverbruik bij. De persoonlijke datacoach helpt je 

bovendien meer inzicht te verkrijgen in je verbruik.  

Je coach kan je waarschuwen wanneer je 90 en 100% van je data verbruikt hebt. Je kunt zelfs 

instellen dat je ook gewaarschuwd wordt als je 20%, 40%, 60, 70% of 80% van je bundel verbruikt 

hebt. Zo word je, als je dat wil, zeer nauwkeurig op de hoogte gehouden.  

Ook kan je coach je informeren en adviseren op het gebied van data. Weet jij bijvoorbeeld wat je 

ongeveer kunt doen met 1 MB? En welke activiteiten veel data kosten? De datacoach kan het 

allemaal aan je uitleggen. Daarnaast deelt je coach badges uit bij het bepalen van bepaalde 

achievements. Bij weinig verbruik op zondag ontvang je bijvoorbeeld de ‘Lazy Sunday’-badge. Het is 

natuurlijk de bedoeling om ze allemaal te sparen! 

Aan de hand van je abonnementsgrootte berekent In Control hoeveel MB’s je per dag kunt 

gebruiken. Ook krijg je via In Control een wekelijkse samenvatting van je gebruik, dan ben je altijd op 

de hoogte. Via belsimpel.nl/info/dossiers vind je bovendien een dossier waar alle mogelijkheden van 

In Control nog eens voor je op een rijtje worden gezet.  

Hoewel soortgelijke apps van providers al langere tijd beschikbaar zijn, loopt de meting van je 

provider nooit helemaal gelijk met de werkelijkheid. Dit komt door gaten in metingen en overflows; 

hierdoor raakt de app een beetje in de war. Het is daarom erg handig een tweede meting naast die 

van je provider te kunnen leggen via In Control. Ook komt de meting van het toestel zelf, hij wordt 

dus niet beïnvloed wordt door externen. Op die manier kun je zien waar verschillen vandaan komen.  

Bovendien kan de app je ook advies geven aan de hand van je daadwerkelijke verbruik, op het 

moment dat je toe bent aan een nieuw abonnement of toestel. Deze persoonlijke aanbeveling kun je 

direct inzien met de adviesfunctie van de app. Voor Android en iOS is het mogelijk om een widget 

van de app op één van je homescreens weer te geven. In één oogopslag heb je dan direct inzicht in je 

verbruik, zelfs zonder de app te openen. 

Gerenommeerde websites hebben In Control getest, het verslag daarvan vind je op Androidworld en 

iPhoned. De app is gratis te downloaden op iOS en Android in de App Store en Play Store. 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/in-control/id1115123108?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.belsimpel.usage

