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breedbandinternet
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casema
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KPN Digitenne
Geen abonnementskosten
tot 2008. Draadloos, de
meest bekeken zenders en
gratis Live Tele2 Voetbal
Orange ADSL+telefonie
20 Mb internet + telefonie
voor € 24,95 per maand.
Geen KPN meer nodig!
Tijdelijke actie: Gratis
Philips dect telefoon

Alle medewerkers van Bencom wensen u een zeer
gelukkig, gezond en succesvol 2007 toe! Ook in 2007 kunt ADSL voor € 4,95
u voor objectieve en onafhankelijke vergelijkingen op de
Exclusieve MEGA DEAL
Bencom-sites rekenen.
1 Mb ADSL voor nog geen
vijf euro.

beltegoed
bencom

ACTIES

MOBIELE TELEFONIE

Actie: gratis web cam!

- Goedkoper mobiel bellen
simyo actie

Op veler verzoek gaat deze nieuwsbrief over geld besparen. We
trappen af met mobiele telefonie.

€ 15,- beltegoed
voor slechts € 5,-

Sim-only bellen goedkoop
U kunt het meest voordelig bellen door voor een sim-only abonnement
te kiezen. Bij deze belvorm ontvangt u alleen een sim-kaart. U moet
dan dus al wel een toestel hebben.

Het Net aanbieding

Iemand die dagelijks bijvoorbeeld 5 minuten belt, is met een sim-only
abonnement ongeveer 6 cent per minuut kwijt. Bij een abonnement
inclusief toestel ligt het minuuttarief in dat geval op circa 12 cent.
Prepaid bellen is met tarieven vanaf 14 cent per minuut het duurst.

HetNet Surfen & Bellen:
1e half jaar voor € 19,95
p.m., daarna € 29,95
Met gratis bol.com
waardebon t.w.v. € 25,Gratis toptoestellen

Voor het pakket dat het best bij uw wensen aansluit, geeft u uw
belprofiel op in de Belwijzer op Bellen.com. Vink in de vragenlijst
sim-only aan, als u geen nieuw toestel nodig heeft.

in de T-Mobile webshop
vanaf € 15,75 p/mnd

simyo

Uw besparing: ruim 150 euro per jaar (bij 5 minuten bellen per dag)

Oxxio in axxie

tele2

Wintersport? Vakantiebellen.com!
Gaat u binnenkort op de lange
latten staan? Of kiest u toch liever
voor een strandvakantie? Surf dan
eerst nog even naar
Vakantiebellen.com! Daar kunt u
lezen hoe u de kosten onder
controle kunt houden.

Oxxio
philips
prepaid

t-mobile
upc
vodafone

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Uw besparing: genoeg om de
après-ski nog iets gezelliger te
maken

Nu met scherpe vaste
tarieven voor 3 of 5 jaar!
Actie: superzuinige lampen
en energiemeter
Vodafone BloX
Bepaal je eigen voordeel!
Met Onbeperkt Bellen en
Onbeperkt SMS-en
KPN InternetPlusBellen

VA STE TEL EFO NIE

Vakantiebellen.com
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- Besparen op vaste telefonie
Ook op het gebied van vaste telefonie zijn er volop
bespaarmogelijkheden. We noemen er twee.
Combinatie telefonie en internet
Zeg de vaste telefoonlijn op en ga bellen via internet. Een standaard
telefonie-abonnement kost circa 18 euro per maand. Veel huishoudens
betalen voor hun internetabonnement maandelijks al gauw zo'n 15
euro. Als u daarnaast ook nog voor een tientje per maand verbelt,
bedragen de totale maandelijkse kosten circa 45 euro.

Inclusief gratis draadloos
modem! Actie: gratis
bol.com waardebon t.w.v.
€ 25,ADSL voor € 7,50
Een 2Mb verbinding van
12move voor maar € 7,50
p.m. (2e jaar: € 10,- p.m.)
Spotgoedkope site

Combinatie-abonnementen van internet en telefonie (inclusief
onbeperkt bellen naar vaste nummers) zijn al verkrijgbaar vanaf 14,95
euro per maand. Tel uit uw winst! Kijk voor tarieven en beschikbaarheid
op Totaalwijzer.nl.

Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 per
maand. Ruim 250.000
mensen gingen u voor

Uw besparing: circa 360 euro per jaar

Energie:direct

Bel naar het buitenland met een 0900-nummer
Belt u regelmatig naar vrienden, familie of zakenpartners in het
buitenland? Bel dan via een 0900-nummer. Naar Aruba bellen via een
standaard KPN-abonnement kost bijvoorbeeld 55 cent per minuut, via
een 0900-aanbieder betaalt u voor deze tropische bestemming circa 10
cent per minuut. Voor meer informatie en tarieven van andere landen
bezoekt u onze tariefvergelijking.
Uw besparing: tot vele euro's per gesprek mogelijk
INTERNET

Laagste prijsgarantie. Nu
gratis € 65,energietegoed!
UPC Internet en Bellen
Vanaf € 9,95 per maand.
Nieuw: met 100%
installatiegarantie
Probeer @Home gratis
nu 2 maanden vrijblijvend
en gratis proberen

- Minder kwijt aan breedband
Compuserve ADSL 4096

Al circa 80% van de Nederlandse huishoudens heeft een
breedbandverbinding. Reden genoeg om wat breedbandtips te geven.

Eerste jaar € 9,95 per
maand

Stap over
Orange abonnementen
De abonnementstarieven voor breedbandinternet zijn de afgelopen
maanden enorm gedaald. De voordeligste pakketten kosten nog maar € met bijna 100 gratis
toestellen
4,95 per maand. Kijk op Breedbandgekte.nl en vergelijk de
aanbiedingen eens met het bedrag dat u aan uw huidige provider
Direct ADSL van KPN
betaalt.
Geen aansluitkosten, gratis

De "Overstaphulp", die u kunt vinden in de linkerkolom van de site,
draadloos modem, gratis
maakt overstappen zeer eenvoudig. De opzegbrief staat al voor u klaar. DVD-pakket
Inclusief de adresgegevens van uw huidige provider.
Casema bundel

Uw besparing: al snel ruim 100 euro per jaar
Kabel of ADSL
In nagenoeg ieder huis komt een telefoonlijn én een televisiekabel
binnen. Het komt steeds vaker voor dat u met beide type verbindingen
kunt bellen, tv-kijken en internetten. In de abonnementstarieven van
kabel én ADSL zijn echter ook administratie-, onderhouds- en
afschrijvingskosten verwerkt. Als u beide heeft, betaalt u hiervoor dus
eigenlijk dubbel.

bellen & internetten vanaf
€ 9,95 p/mnd
Budget Phone 1684
Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt
Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis

Het is veelal raadzaam om één van beide verbindingen op te zeggen.
Dus of alles via de kabel of alles via ADSL. Totaalwijzer.nl helpt u hierbij Abel All-in superstunt
verder.
Uw besparing: ook al snel zo'n 100 euro per jaar
Neem een goedkoper abonnement
De downloadsnelheden van abonnementen worden regelmatig
verhoogd. Toen u uw huidige abonnement afsloot, koos u wellicht niet
voor het instappakket bij uw provider omdat de snelheid daarvan niet
hoog genoeg was. Misschien voldoet dat pakket ondertussen dankzij de
snelheidsverhogingen wel aan uw eisen. Het is in ieder geval de moeite
van het onderzoeken waard.

Internetten en Bellen al
voor € 14,95 p/mnd. Geen
KPN rekening meer
Breedbandgekte.nl
ADSL voor € 4,95 p/mnd
Vergelijk nu alle acties!

Uw besparing: gemiddeld enkele tientjes per jaar
DIGITALE TELEVISIE

- Voordeliger tv kijken
Besparen op televisie kijken is, bij gebrek aan alternatieven, altijd erg
lastig geweest. Het kabelbedrijf had met een marktaandeel van 95%
nagenoeg een monopoliepositie.
Satelliettelevisie was lang het enige serieuze alternatief. De
struikelblokken hiervan zijn wel de hoge éénmalige kosten en het feit
dat u een schotel aan of om uw huis moet plaatsen.
Meer concurrentie, lagere tarieven?
Dankzij de technische vooruitgang kunnen televisiebeelden
tegenwoordig ook via een ADSL-lijn verstuurd worden. Daarnaast is
digitale ethertelevisie in opkomst. Deze nieuwe mogelijkheden leiden
tot steeds meer keus en concurrentie.
Mogelijkheden op uw adres?
Vul uw postcode en voorkeuren
in op Digitelevisie.nl om te
kijken wat u kunt besparen. Op
de site is ook
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achtergrondinformatie te vinden.
Wie een combinatie wil van
televisie, internet en telefonie
kan terecht op Totaalwijzer.nl.
Uw besparing: op langere
termijn 150 euro per jaar
mogelijk
ENERGIE

- Een lagere energierekening
Overstappen naar een andere energie-aanbieder kan voor veel
huishoudens een besparing van zo'n 100 euro per jaar opleveren. Wees
gerust, van de overstap zult u behalve lagere kosten verder niets
merken. Gas en stroom blijven het gewoon doen! De wijziging is
uitsluitend administratief.
Eenvoudig aanmelden
Het aanmelden bij een andere
aanbieder kost slechts enkele
minuten. Het enige dat u
hiervoor hoeft te doen, is het
invullen van het
aanmeldformulier van de
aanbieder naar keuze. Dit
formulier, achtergrondinformatie
en de tariefvergelijking zijn te
vinden op Gaslicht.com. Op de
site staan ook enkele
aantrekkelijke acties, zoals bijvoorbeeld 65 euro extra energietegoed,
kans op een trip naar Parijs en superzuinige lampen.
Uw besparing: gemiddeld 100 euro per jaar
Overstappen zonder boete
Afgelopen dagen werd in diverse media gesproken over boetes bij het
overstappen naar een andere energie-aanbieder. Deze zogenaamde
opzegvergoeding geldt echter alleen indien u binnen de
contractsperiode opzegt. Een verschijnsel dat ook in andere markten
gangbaar is. Klik hier voor een nadere toelichting.

COLOFON

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder redactie van Erik van der Veen,
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inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezineadvertentie@bencom.nl
(C) 1998 / 2006 - Bencom BV

Reageren via:
FWRD (Bericht doorsturen)

RSS Feeds

Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
Provider ervaringen:
@Home (vastnet)

(0)
(21)

KPN (vastnet)
Tele2 (mobiel)

(482)

© 1998 - 2013 Bencom BV

Energie vergelijken

Internet vergelijken

KPN (mobiel)

(104)

Tele2 (CPS)

(150)

T-Mobile (mobiel)

(260)

Sitemap | Links | Over ons | Nieuws | Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy | Contact | Adverteren | FAQ

Digitale TV vergelijken

Alles-in-1 vergelijken

Roaming

Energie

Stromvergleich

Hotels vergelijken

13-9-2013 9:34

