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 M O B I E L E  T E L E F O N I E

- 7 tips om geld te besparen

Een gemiddeld huishouden besteedt maandelijks vele tientallen euro's

aan televisie-, telefonie- en internetabonnementen. Uitgaven waarop

vaak flink kan worden bespaard. Daarom 7 tips om aan het eind van de

maand nog wat geld over te houden.

Mobiele telefonie:

1. Neem een sim-only abonnement

Geen nieuw toestel nodig, maar wel een nieuw abonnement?

Neem een sim-only abonnement. Wie bijvoorbeeld 150 minuten

per maand belt, bespaart hiermee ruim 150 euro op jaarbasis

(meer info).

2. Goedkoop met een mobiel naar het buitenland bellen

Met een prepaid-kaart van Lebara Mobile belt u met uw mobiel

al voor 11 cent per minuut naar het buitenland (meer info).

3. SMS-en voor 6 cent

SMS-fanaten zijn bij easyMobile prepaid aan het juiste adres.

Een berichtje versturen, kost bij deze provider slechts 6 cent

(meer info).

Vaste telefonie:

4. Bellen voor nul cent per minuut

Wie in de daluren eens uitgebreid naar een vast nummer in Nederland

wil bellen, kan zich bijvoorbeeld aanmelden bij Bel1649. Naast het

starttarief van 5 cent betaalt u in daluren bij deze aanbieder verder

helemaal niets. In piekuren belt u voor 1 cent per minuut, waarbij per

hele minuut afgerekend wordt (meer info).

5. Uw KPN-abonnement opzeggen

Er zijn steeds meer aanbieders die een combi-pakket van internet en

telefonie aanbieden. Over het algemeen kunt u bij deze aanbieders

tegen lage tarieven of zelfs gratis bellen. Klik op meer info om te zien

wat er op uw adres beschikbaar is (meer info).

Digitale televisie:

6. Tien euro per maand besparen op uw tv-abonnement

Televisie kijken via uw kabelmaatschappij kost u circa 15 euro per

maand. Bij CanalDigitaal betaalt u slechts 2,50 euro per maand. Een

aanzienlijke besparing die na zo'n 1,5 jaar terugverdiend is. U heeft

voor CanalDigitaal namelijk wel eerst een ontvanger van 199 euro

 

A C T I E S

Gratis PC en 17 inch TFT

Op telecomadvies nu een

gratis PC met 17"

TFT-scherm & een Sony

Ericsson T290i i.c.m. een

T-Mobile Flex abonnement

Internationaal bellen

Vanaf 2 ct. p/m. HEMA

Internationaal

Budgetbellen

QuickNet Small Turbo

Downloaden: 5120 kbps

Uploaden: 1024 kbps

De eerste drie maanden

slechts € 14,95

Nokia 6230i

24 mnd Relax 100 voor

€ 12,50 per maand (incl.

100 min.)

Vodafone Sim Only

150 minuten voor € 8,95

(60% korting)

Probeer @Home

nu 2 maanden vrijblijvend

proberen voor maar € 35,-

Compuserve ADSL 2048

Het eerste jaar slechts

€ 14,95 per maand.

Orange Free

2 jaar lang, 50% korting

op bundel + gratis toestel!

UPC ADSL Inruilweken

Ontvang € 50,-

inruilkorting voor het oude

ADSL en KPN abonnement.

Nu 3Mb internet én gratis

bellen voor € 29,95

easyMobile prepaid

Nu met € 10,-

bonustegoed. Bellen: 15

cent p/m. SMS: 6 cent.

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

met € 220,85 voordeel!

Geen aansluitkosten en

gratis multi-pc modem.

Casema Telefonie

Gratis kabelinternet als u

nu goedkoop gaat bellen

via Casema! Uw voordeel

tot € 160,- per jaar!

Een eigen website?
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LookingforBooking.nl

nodig. Bovendien betaalt u aansluitkosten van 19,90 euro. Daarnaast

moet u geen bezwaar hebben tegen een schotel aan of om uw huis.

Maar op lange termijn is het zeker lonend (meer info).

Internet:

7. Neem een goedkoper ADSL- of kabelabonnement

Breedbandabonnementen zijn in 2005 een stuk sneller geworden. Veel

mensen die alleen wat surfen en e-mailen hebben hierdoor vaak een

veel te snelle (lees: dure) verbinding. Kijk eens of u bij uw provider

kunt overstappen naar een goedkoper abonnement of doe de

postcodecheck op Internetten.nl om te zien wat op uw adres allemaal

mogelijk is (meer info).

- Met je mobiel een blikje cola betalen

Van 13 t/m 16 februari werd in Barcelona het 3GSM-congres gehouden,

een vakbeurs die in het teken staat van noviteiten op het gebied van

mobiele telefonie.

Televisie op je mobiel was dit jaar één van de grote blikvangers. Het

zal in de nabije toekomst voor een grote doorbraak zorgen. Zo wilde

KPN het WK Voetbal 2006 eigenlijk al op het mobieltje uitzenden, maar

helaas zijn er deze zomer in ons land nog niet genoeg mobieltjes

beschikbaar waarop tv kijken mogelijk is.

Een ander succesnummer wordt HSDPA, een soort accelerator op het

UMTS-netwerk. De techniek maakt mobiel internetten met

ADSL-achtige snelheden mogelijk. Hierop hoeven we niet lang te

wachten. T-Mobile gaat het namelijk nog deze maand in Nederland

aanbieden. De downloadsnelheid zal in het begin maximaal 1,8 Mb/s

zijn. In 2007 worden snelheidsverhogingen tot circa 7 Mb/s verwacht.

In Barcelona werd verder veel nadruk gelegd op het betalen met je

SIM-kaart. Niet alleen in mobieltjes, maar ook voor online betalingen

met een SIM-kaart in de gewone PC. Ben Woldring heeft op het congres

met zijn mobieltje een blikje cola betaald. En dat ging volgens hem erg

eenvoudig ....

 I N T E R N E T

- Tele2 Compleet: internet + telefonie zonder KPN

Tele2 heeft een nieuw product: Tele2 Compleet. Een combinatiepakket

van telefonie en internet voor 29,95 euro per maand. Telefoneren naar

vaste nummers is in de daluren gratis (m.u.v. het starttarief) en de

internetverbinding heeft een snelheid van 4 Mb/s.

De KPN-abonnementskosten komen bij dit pakket te vervallen, maar

voor het aanvragen heeft u wel een actieve analoge KPN-lijn nodig. In

gebieden waar Tele2 Compleet 4 Mb/s niet beschikbaar is, wordt Tele2

Compleet Lite met een internetverbinding van 3 Mb/s aangeboden. Ook

in dat geval is een KPN-telefonieabonnement niet meer nodig.

KPN bijvoorbeeld biedt een soortgelijke dienst aan onder de naam

InternetPlusBellen. Wie hiermee gratis wil bellen in de daluren is

maandelijks 37,45 euro kwijt. In tegenstelling tot Tele2 betaalt u bij

KPN geen starttarief. De internetsnelheid ligt met 1,5 Mb/s bij KPN wel

weer beduidend lager dan bij Tele2. KPN biedt wel verbindingen met

hogere snelheden, maar hiervan ligt de abonnementsprijs weer wat

hoger. De installatie door een monteur is bij KPN tijdelijk gratis, bij

Tele2 niet. De minimale contractstermijn tenslotte, is bij Tele2 24

maanden, bij KPN kunt u het abonnement na 12 maanden al opzeggen.

Voor het complete aanbod van combinatiepakketten waarbij een

KPN-belabonnement niet meer nodig is, kunt u hier terecht.

- Internetsnelheid in 2005 ruim 75% toegenomen

De snelheid van breedbandverbindingen is in 2005 enorm gestegen. De

gemiddelde downloadsnelheid steeg met ruim 75% van 1,8 Mb/s naar

bijna 3,2 Mb/s. Ook uploaden gaat, met een stijging van 350 Kb/s naar

475 Kb/s, aanzienlijk sneller. Dit is een stijging van meer dan 35%.

Deze gegevens komen uit een onderzoek van iPing Research dat

hiervoor meer dan 90 miljoen metingen verrichtte.

De abonnementen die procentueel het snelst stegen, zijn:

1. @home Budget (download nu: 750 Kb/s)

2. Quicknet Medium en Large (download nu: 3 Mb/s en 5 Mb/s)

3. XS4All ADSL Start (download nu: 1,5 Mb/s)

 D I G I T A L E  T E L E V I S I E

- Film1 en Sport1 in plaats van Canal+

Film1 en Sport1 zijn de nieuwe namen voor Canal+. Behalve de naam

zijn ook de abonnementskosten gewijzigd. Deze zijn met 22,95 euro

voor beide zenders samen of voor 14,95 voor een zender naar keuze

aanzienlijk verlaagd.

Film1 zendt dagelijks tientallen films uit op vier verschillende kanalen.

Met deze maand onder andere bekende kaskrakers zoals Bridget Jones,

Lord of the Rings en The Aviator.

Met Sport1 kunnen sportliefhebbers via maximaal 8 kanalen hun hart

ophalen. De zender laat live-wedstrijden uit de Engelse, Italiaanse,

Spaanse en Duitse voetbalcompetitie zien. Verder is er onder andere

veel aandacht voor tennis, basketball (NBA), honkbal (MLB) en de

Nederlandse hockeycompetitie.

€ 1,25 per maand bij

B-one

mail - domein - hosting

Het Net ADSL

ADSL Instap Surfen. De

eerste 6 maanden voor

€ 9,95 per maand. Geen

aansluitkosten en gratis

modem.

12move ADSL Fast 2Mb

Een 2Mb verbinding voor

maar € 13,95 per maand.

KPN Digitale TV

Vanaf € 7,95 p/mnd je

favoriete films kijken met

haarscherp beeld en

perfect geluid! Nu met

gratis single tuner t.w.v.

€ 39,95.

Tiscali ADSL

2 MB internet voor € 19,95

per maand. Geen

aansluitkosten! Evt. met

gratis bellen binnen NL!

Wanadoo ADSL Family

Supersnel internetten. Tot

20 Mb € 23,95 per maand.

Scarlet One

Bellen en internetten via 1

abonnement! Gratis bellen

in Nederland en gratis

installatie aan huis!

Bel1649

Bellen vanaf 0 cent p/min

naar vaste nummers.

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis 20

euro energietegoed!

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis.

Telecom e-zine februari: 7 tips om geld te besparen - Bellen.com http://www.bellen.com/nieuws/telecom-e-zine-februari-7-tips-om-geld-...

2 van 3 13-9-2013 9:26



Film1 en Sport1 zijn uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met digitale

televisie. Kijk voor de beschikbaarheid en de abonnementsprijzen op

www.digitelevisie.nl
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Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van Ben Woldring. 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,
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