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Budget Thuis bundelt als eerste bedrijf energie, 

internet én mobiele telefonie voor heel Nederland 
Budget Mobiel maakt dienstenpakket Budget Thuis compleet 

 

Amsterdam, 17 januari 2020 – Budget Mobiel maakt samen met Budget Energie en 

Budget Alles-in-1 de familie van Budget Thuis compleet. Budget Thuis introduceert 

hiermee een totaalpakket aan energie- en telecomdiensten onder één dak. Gericht op 

huishoudens die gemak, overzicht en blijvend lage kosten belangrijk vinden. 

 

Budget Mobiel 

Vanaf vandaag verandert officieel de naam Robin Mobile in Budget Mobiel. Voor klanten 

van Robin Mobile verandert er niets: die blijven onbeperkt mobiel bellen, sms’en en 

internetten voor een vast maandbedrag, zoals ze gewend zijn, via het KPN-netwerk. Aan 

nieuwe klanten biedt Budget Mobiel het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt. Bellen, 

sms’en en internetten, zo veel als men wil voor € 20,- per maand. Dus geen 

onaangename verrassingen op de factuur en ook nog maandelijks opzegbaar. Voor 

minder ‘heavy users’ biedt Budget Mobiel nu ook een bundel van 7 GB (incl. onbeperkt 

sms’en en bellen) voor € 15,- per maand.  

 

Budget Thuis: energie- en telecomdiensten onder één dak met combikorting   

Sinds 2011 levert Budget Energie stroom en gas aan inmiddels 400.000 klanten in 

Nederland. In 2019 is daar Budget Alles-in-1 (Internet, TV en Vast Bellen via het KPN-

netwerk) aan toegevoegd. Met de integratie van Budget Mobiel is de eerste aanbieder 

van energie, internet (met tv en bellen) én mobiele abonnementen voor heel Nederland 

een feit. Onder een nieuwe naam: Budget Thuis. 

 

Caroline Princen, CEO Nuts Groep: “Budget Thuis is er voor iedereen die zijn vaste 

maandelijkse lasten laag wil houden. Zeker voor energie- en telecomdiensten die ieder 

huishouden gewoon nodig heeft. Maar waar je eigenlijk geen omkijken naar wilt hebben. 

Gas en stroom moeten er gewoon zijn. Internet en tv moeten gewoon werken en 

iedereen wil altijd bereikbaar zijn. Het liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. En dat 

onder één dak kunnen regelen met interessante kortingen, daar plukken onze huidige 

klanten nu al de vruchten van. Klanten zijn namelijk nog voordeliger uit als ze de Budget 

Thuis-diensten combineren. Elke combinatie van Budget Energie, Budget Alles-in-1 en 

Budget Mobiel is mogelijk en levert iedere maand korting op. We hopen dat meer 

consumenten dit voordeel en gemak zullen gaan ontdekken en ervaren.” 

### 

  



Over Budget Thuis 

 

Budget Thuis is onderdeel van de Nuts Groep en de eerste landelijke aanbieder die energie, 

internet, tv, bellen en mobiele telefonie bundelt. Onder Budget Thuis vallen de diensten Budget 

Energie (stroom en gas), Budget Alles-in-1 (Internet, TV en Vast Bellen) en Budget Mobiel (Sim 

Only). De missie van Budget Thuis is tegen lage prijzen, zonder gedoe en met combikortingen al 

deze diensten aanbieden. Samen met NLE leveren we in totaal aan 850.000 energie- en 

telecomklanten in Nederland. Budgetthuis.nl 
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