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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

Telecom E-zine
december 2011

Beste relatie,
Sinterklaas is weer verdwenen, we maken ons op voor de
Kerstdagen! In deze laatste nieuwsbrief van het jaar vindt u
weer leuke cadeausuggesties, bespaartips en de column van
Erwin Boogert.
Bellen.com wenst u alvast fijne kerstdagen en een heel goed
2012 toe!
Mobiele telefonie
» Review Nokia Lumia 800
» De beste sim only's met mobiel internet
» NMa doet inval bij telecomproviders
» Abonnementen makkelijker opzeggen
» Simyo is Ben?
Internet
» Telfort nu ook Alles-in-1
» Prijssnelheidstest november
» Decemberacties internet, bellen en tv
» Column: 2012 wordt het jaar van...
Digitale TV
» Nieuwe UPC tarieven
» Ziggo Alles-in-1 voor 3 tientjes
» Gratis Playstation 3 bij Canaldigitaal

Samsung Galaxy Plus gratis i.c.m. Smart
Plus 100 voor € 24,95 per maand

Mobiele telefonie
Review Nokia Lumia 800
De introductie van de Nokia Lumia 800 is
ongetwijfeld niet veel mensen ontgaan.
Er zijn kosten nog moeite gespaard om
dit toestel te promoten en het tot een
succes te maken. De Lumia 800,
uitgerust met Windows Phone Mango, is
het eerste wapenfeit van de
samenwerking tussen Nokia en
Microsoft. Lees hier de uitgebreide

Wanneer stapt u over?
Nu 6 maanden korting op het
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
met 50 Mb Internet. Klik hier
en bestel direct op Upc.nl!
Nieuw: iPhone 4S
In zwart of wit vanaf slechts €
29,50 per maand! Bestel direct
op t-mobile.nl.
BlackBerry Torch 9860
Exclusief bij KPN, nu vanaf
€ 18,75 /mnd. Bestel direct op
kpn.com.
Blackberry 9900
Nu 6 mnd 50% korting, vanaf €
28,25 per maand! Bestel direct
op Vodafone.nl.
Ben regelmatig
250 minuten/sms voor € 9,99
€ 6,99 per maand zonder
jaarcontract. Bestel nu op
ben.nl.
Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar.
Alle providers abonnement en
verlenging.
Nu op Simonly.nl
Simyo 250 min/sms voor €
6,99 of 500 min/sms voor €
15,99. Bestel nu op Simonly.nl.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
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review van de Nokia Lumia 800.
» Lees meer
Ben

De beste sim only's met mobiel internet

regelmatig

€ 9,99 | € 6,99

Nog tevreden met uw smartphone, maar wel
toe aan een nieuw abonnement? Dan wilt u
vast weten wie het voordeligste abonnement
heeft. Afgelopen zomer introduceerden
Vodafone en T-Mobile nieuwe sim only
abonnementen, recent zijn ze bij KPN en Hi
aangepast. Wie van de drie is het voordeligst
voor een abonnement zonder toestel
inclusief mobiel internet?
» Lees meer

Tele2
Sim Only 300

€ 7,00
Youfone
250 1 jaar

€ 5,85
Telfort
300 sim only

€ 10,95 | € 7,95

NMa doet inval bij telecomproviders
De NMa heeft vanochtend invallen
gedaan bij KPN, Vodafone en T-Mobile,
omdat ze prijsafspraken vermoeden
voor mobiel bellen en internetten.
Bellen.com constateert dat er wellicht
flinke verhogingen zijn geweest in de tarieven voor mobiel
internetten, maar dat de oplettende consument nog steeds flink
kan besparen.
» Lees meer

Ben
vaak

€ 19,99 | € 15,99
» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Apple
iPhone 4S 16GB

Abonnementen makkelijker opzeggen

vanaf:
€ 56,25 p/mnd

Goed nieuws voor mensen die moeilijk
af kunnen komen van hun abonnement
omdat het telkens stilzwijgend wordt
verlengd voor een jaar. Vanaf 1
december is dat definitief afgelopen en
gelden dezelfde regels als voor
telecomabonnementen. Dan treedt
namelijk de Wet Van Dam in werking.
Wat dit voor u betekent?

Meer Apple
Samsung
Galaxy S
vanaf:
€ 20,08 p/mnd

» Lees meer
Meer Samsung

Simyo is Ben?
Het liet even op zich wachten: ruim drie
weken na Ben heeft ook Simyo de tarieven
voor mobiel internet op de smartphone
verhoogd. Voorheen kreeg je 1 GB aan data voor een tientje met
een tarief van 5 cent per MB voor gebruik buiten de bundel. Nu
krijg je, net als bij Ben, voor hetzelfde bedrag nog maar de
helft. Wie is nu de goedkoopste provider voor mobiel internet?
» Lees meer

Samsung
Galaxy S II
vanaf:
€ 34,50 p/mnd

Meer Samsung
» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer

Internet
Telfort nu ook Alles-in-1

>
>
>
>

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
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Sinds deze week kunt u ook
interactieve tv, internet en bellen in
één bestellen bij Telfort. Het Alles-in-1
basispakket is –op Tele2 na- meteen het
goedkoopste totaalpakket van
Nederland. Weten wat u ervoor krijgt?
Nog meer goed nieuws: de modemrouter die Telfort zijn klanten
in bruikleen geeft, komt als beste uit een test van de
Consumentenbond.
» Lees meer

Prijssnelheidstest november
Opnieuw goed nieuws voor Telfort wat
betreft de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest van november 2011.
Internet Plus van Telfort haalde de hoogste
score. Voor internet+bellen was Ziggo de
beste en voor een 3-in-1 pakket kwam UPC
als beste uit de bus. Heeft u nog geen internet of wilt u
overstappen op een pakket met de beste rating?
» Lees meer

Decemberacties internet, bellen en tv
Voor de dure decembermaand hebben
we de allervoordeligste aanbiedingen
van Nederland voor Internet, Bellen en
TV op een rijtje gezet. In deze
feestmaand kunnen we best wat
voordeeltjes gebruiken. Goed nieuws
daarom voor ieder die op zoek is naar
een nieuw abonnement. Zowel Ziggo,
UPC als CanalDigitaal stunten met

>
>
>
>
>

Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

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

prijzen!
» Lees meer

Column: 2012 wordt het jaar van...
Door Erwin Boogert. Ik ben benieuwd
hoe we over een jaar in deze column
afscheid nemen van 2012. Gelukkig
kunnen we deze maand nog doen alsof
er niets aan de hand is. 2012 wordt in
Europa het jaar van de waarheid.
Internet kan nu al helpen om het jaar zonder overbodige
vetrandjes door te komen.
» Lees meer

Digitale tv
UPC tarieven per 1 januari bekend
UPC heeft de prijswijzigingen per 1
januari bekendgemaakt. Sommige
tarieven gaan omhoog, andere worden
verlaagd of blijven gelijk. Zo stijgt het
standaardtarief voor televisie en wordt
het bellen naar mobiel goedkoper. Lees
hieronder alle wijzigingen.
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» Lees meer

Ziggo Alles-in-1 voor 3 tientjes
Kabelbedrijf Ziggo heeft een mooie
decemberactie voor Alles-in-1 Basis die
alleen geldt wanneer u zich aanmeldt op
Totaalwijzer.nl. U betaalt het eerste halfjaar slechts drie
tientjes per maand, daarna € 42,- voor Alles-in-1 Basis. Lees snel
alle details van deze actie!
» Lees meer

Gratis Playstation 3 bij CanalDigitaal
CanalDigitaal heeft eveneens een hele
mooie actie die alleen geldt als u bestelt via
deze site: een gratis Playstation 3 ter
waarde van 300 euro! De gratis schotel en
HD-recorder krijgt u in bruikleen. Ook de
installatie is gratis. Profiteer nu van dit
geweldige voordeel en bestel uw
CanalDigitaal pakket via Totaalwijzer.nl!
» Lees meer

Reageren | Doorsturen | Mijn gegevens | Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons
ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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