Even bellen?
Meld je aan voor KPN Teletolk

Openingstijden
Bellen met tekst is 24 uur per dag beschikbaar. Bellen in gebaren is 7 dagen per
week beschikbaar van 7.00 tot 20.00 uur.
Tarieven
De gesprekskosten bedragen 0,09 euro per minuut. Plus 0,09 euro starttarief per
gesprek. Dit tarief geldt voor alle nationale en internationale telefoonnummers.
Gesprekken naar 0800-nummers en alarmnummer 112 zijn gratis.
Privacy
Alle gesprekken via KPN Teletolk zijn vertrouwelijk. De medewerkers van KPN
hebben zwijgplicht en mogen niets delen over jouw gesprekken. Dus jouw
gesprek is in vertrouwde handen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op kpnteletolk.nl

KPN Teletolk

Bellen in gebaren,
spraak of tekst
Altijd en overal bellen en gebeld worden.
Ook als je slechthorend of doof bent,
of een spraakbeperking hebt.

Bellen op de manier
die bij jóu past

Hoe werkt het?

Met KPN Teletolk kan je ook als je doof of slechthorend bent, bellen en
gebeld worden. In Nederlandse Gebarentaal, met tekst of spraak. Even
bellen met de huisarts om een afspraak te maken? Bij de winkel informeren
waar je bestelling blijft? Je regelt het allemaal zelf. Wel zo makkelijk.

Bellen via KPN Teletolk doe je met een speciale app op je smartphone, tablet
of computer. Als de persoon aan de andere kant van de lijn begint te praten,
dan vertaalt een medewerker van KPN Teletolk alles voor jou naar tekst of
Nederlandse Gebarentaal. En andersom.

Je kunt gebaren,
typen of spreken

De horende
persoon praat
terug

De KPN Teletolk medewerker
tolkt tussen jou en de
horende persoon

Download de Tolkcontact-app
Om KPN Teletolk te gebruiken heb je de Tolkcontact-app nodig.
Vraag de Tolkcontact-app aan via tolkcontact.nl/app
Meld je aan via kpnteletolk.nl/aanmelden
Aanmelden is gratis. Je kunt hierna meteen beginnen met bellen.

‘Dat ik zelf kan bellen en niet
afhankelijk ben van iemand anders,
vind ik heel belangrijk.’
Dora
Lees meer ervaringsverhalen en bekijk filmpjes op
www.kpnteletolk.nl/beleef-kpn-teletolk

Bellen en gebeld worden
Na aanmelding ontvang je een persoonlijk 085-nummer. Je kunt hier ook direct op
gebeld worden. Het gesprek komt dan binnen via de Tolkcontact-App.
Deel dit nummer met vrienden, familie en organisaties.

