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Ben regelmatig + 100 gratis sms'jes voor € 6,99 p/m

Mobiel bellen weer duurder

Mobiel bellen wordt weer duurder. Sinds 1 april betalen sommige
klanten van Hi tot 20 procent meer voor het plegen van een belletje via
de gsm, terwijl Vodafone één abonnement met 36 procent verhoogd
heeft. Wat de prijsverhogingen precies inhouden en voor
welke abonnementen ze gelden, leest u hier.
Tip: neem een Sim only abonnement als u nog een goed toestel
heeft!

Ben regelmatig
250 minuten/sms + 100
gratis extra sms’jes p/m
van € 9,99 voor € 6,99.
Apple iPhone 3Gs
bij telefoonkopen.nl vandaag
voor 14 uur besteld: morgen
in huis!
Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45
Online Internet + Bellen
Nu Snel Internet + Bellen
Soms de eerste 3 maanden
van € 27,50 voor € 10 p/m.
3-in-1 Superdeal
Tele2: Razendsnel internet,
goedkoop Bellen én
interactieve televisie. Actie tot
1 mei: de eerste 3 maanden €
15 korting p/mnd!
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Essent: 235 euro retour
Exclusief aanbod alléén via
Gaslicht.com: eenmalige
actiekorting van € 235,-!
Snel en onbeperkt mobiel
internet op je laptop?
Vergelijk nu alle mobiel
internet abonnementen en
bestel direct.

Ben nu ook met telefoon
Sinds deze week biedt sim only aanbieder Ben ook mobiele
telefoons aan. Voor prijsbewuste bellers die toe zijn aan een
nieuwe telefoon, heeft Ben een aantal betrouwbare, simlockvrije
telefoons zonder toeters en bellen uitgekozen. De mobieltjes zijn
in combinatie met simkaartabonnementen alleen via internet
verkrijgbaar. Lees hier meer over de toestellen en prijzen.
Tip: vergelijk hier alle toestellen op specificaties of ervaringen

Tringg
Sim-Only
€ 24,95
Tringg
3G Sim-Only
€ 29,95

Nieuwe koploper in TOP 5 Prepaid

13-9-2013 10:20

Mobiel bellen opnieuw fors duurder - Telecom e-zine april 2010

2 van 4

http://www.bellen.com/nieuwsbrief/mobiel-bellen-opnieuw-fors-duurde...

Naast grootgrutters als AH en Aldi is ook Kruidvat
onlangs gestart met het aanbieden van prepaid mobiel
bellen. Twee jaar geleden deed Kruidvat dit onder de
naam Tok Toe Mie. Kruidvat Mobiel richt zicht
voornamelijk families en vriendengroepen en maakt
gebruik van het KPN-netwerk.
Het Kruidvat Mobiel Startpakket, inclusief simkaart, 13 euro beltegoed
en nieuw telefoonnummer, is alleen verkrijgbaar bij Kruidvat-winkels
voor 10 euro, op een cent na. Hoewel het pakket op de eerste plaats
in de TOP 5 Prepaid staat, heeft het niet de laagste minuutprijs.
Simyo, het jongerenmerk van KPN, is 4 cent goedkoper. Kijk hier voor
meer details.

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Tip: raadpleeg onze Belwijzer om te zien wie voor uw belgedrag de
goedkoopste aanbieder is.

Vodafone pakt malafide sms-diensten aan

Vodafone gaat binnenkort actie
ondernemen om malafide sms-diensten
te weren. Het bedrijf stelt dat de maat vol
is en wil niet langer dat klanten
geconfronteerd worden met ongewenste
diensten en verkoopmethodes van
sms-aanbieders.
Ook wel eens sms'jes ontvangen waarvan u niet wist dat ze geld
kostten? Lees hier wat u zelf kunt doen om van ongewenste
sms-diensten af te komen.

BlackBerry

9700 Bold
vanaf:

€ 18,95 p/mnd
Meer BlackBerry

Apple

iPhone 3G
S
vanaf:

€ 44,95 p/mnd
Meer Apple

Samsung

Column: Helemaal in de war van Apples iPad

S5230
Star
vanaf:

Het is geen laptop, maar je gebruikt hem wel op
schoot. Het is ook geen telefoon, maar je kunt er
vanaf het najaar wel mee bellen. Ik ben in de war van
Apples iPad en vraag me af wat het eigenlijk ís en
waarom ik hem nodig zou hebben. De iPad is geen
telefoon noch een laptop. Maar wat is het dan wel?
Voor de nieuwsgierigen volgt hier de column (en een
uiterst beknopte recensie) van de iPad door Erwin Boogert.

Goedkoop internetpakket terug bij Online
De spectaculaire voorjaarsactie van internetprovider Online is met
ingang van dinsdag 13 april vervangen door nieuwe acties met
'waanzinnig veel korting'. Daarnaast is er het een en ander gewijzigd in
het aanbod. Zo is het goedkope internetpakket terug en is de
tariefstructuur van telefonie aangepast. Lees hier alle wijzigingen.
In navolging van andere providers zijn ook de beltarieven gewijzigd.
Of dat gunstiger of ongunstiger uitpakt, is niet eenvoudig te zeggen.

€ 9,95 p/mnd
Meer Samsung

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
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Het ligt voornamelijk aan uw belgedrag en vergt behoorlijk
wat rekenwerk. Onze Belwijzer Internet+Bellen doet dit echter pijlsnel
voor u!
Tip: Internetten.nl voor internet+bellen; Totaalwijzer voor
internet+bellen+tv

Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

Snelheidsverhoging Ziggo in aantal gevallen lager

Vorig jaar april kwam Ziggo met de
vooraankondiging van snelheidsverhogingen voor
de Internet Z- en Alles-in-1 pakketten in 2010. Het
eerste kwartaal is inmiddels voorbij, maar de site van Ziggo laat
andere snelheden zien. Niet alle abonnees zullen reden tot juichen
hebben. Lees hier meer over de doorgevoerde snelheden.

Geen addertjes onder het gras

UPC verloor onlangs twee rechtszaken,
aangespannen door twee van hun concurrenten.
Tele2 en KPN maakten bezwaar tegen het niet
duidelijk vermelden van de basiskosten van het
kabelabonnement, noodzakelijk voor een UPC
digitaal tv abonnement.

Telecom e-zine is een uitgave
van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsmail gelden op
het moment van uitgifte maar
kunnen sindsdien gewijzigd
zijn. Deze nieuwsmail is met
de grootste zorgvuldigheid
samengesteld,
aansprakelijkheid kan Bencom
echter niet aanvaarden! Aan
de inhoud kunnen geen
rechten worden ontleend.
Adverteren in deze
nieuwsmail? Mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.

Naar aanleiding van deze uitspraken is UPC nu
verplicht om in haar uitingen duidelijk aan te
geven of een standaard kabeltv abonnement een
voorwaarde is voor het bestellen van andere
producten van UPC. Ook in de tariefvergelijkingen voor internet
(+bellen) abonnementen op de Bencom sites zullen wij zeer binnenkort
zowel de kosten voor een kabeltv abonnement als de kosten voor een
vast KPN abonnement standaard meenemen in de totale jaarkosten.
KPN had met de reclame voor Interactieve TV in het verleden iets
dergelijks gedaan, door niet duidelijk te vermelden dat de prijs voor
een KPN abonnement Interactieve TV exclusief de kosten voor internet
was.
Vorige week gaf demissionair minister Van der Hoeven aan meer
transparantie van de telecomproviders te verlangen. Aanleiding was de
forse prijsstijging bij een aantal providers. Bij veel abonnementen voor
mobiel bellen wordt bij één minuut en één seconde mobiel bellen, twee
minuten in rekening gebracht. Op Bellen.com wordt dit al jarenlang
meegenomen in de berekening van de Belwijzer.
Tip: vergelijk de aanbieders van digitale tv in de top 5 op
Digitelevisie.

Tariefswijzigingen KPN thuisbellen

Per 1 april zijn er een aantal tariefswijzigingen voor vaste telefonie en
bellen via internet van KPN ingegaan.
Daarnaast worden op 1 juli 2010 de Algemene Voorwaarden voor
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vaste telefonie aangepast. Dit is gebeurd in overleg met de
Consumentenbond en de Geschillencommissie Elektronische
Communicatiediensten. Klanten met een abonnement voor vaste
telefonie kunnen hierdoor kosteloos opzeggen. Lees meer
Tip: Voordeliger bellen met KPN? of InternetPlusBellen in 1 pakket?

Snelheidsverhoging Zeelandnet

ZeelandNet bestaat in april 15 jaar. Om dit te
vieren trakteert het bedrijf internetklanten
deze maand op een gratis snelheidsverhoging. Vorige week zijn de
internetsnelheden van het Plus en Premium abonnement verdubbeld.
Deze week en volgende week worden de andere abonnementen in
snelheid verhoogd. Kijk hier voor de details.
Tip: kijk hier voor een overzicht van alle abonnementen van
ZeelandNet.
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