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20Mb/s ADSL Extra & Telefonie. Nu met €50 retour actie.

   Telfort voert starttarief in

Telfort wijzigt de gesprekstarieven voor vast bellen via internet. Per 1

mei wordt een starttarief in rekening gebracht van 5 cent per gesprek.

Nu is bellen naar vaste nummers binnen Nederland gratis. Daarnaast

gaat het minuuttarief voor bellen naar mobiel van 15,5 cent naar 17

cent. Dit nieuws veroorzaakt nogal wat commotie.

Uit de vele reacties valt af te leiden dat menigeen de verhoging

aangrijpt om het abonnement op te zeggen. Overigens rekenen ook

concurrenten als Tele2 (5 cent) en Online (4 cent) een starttarief. Toch

zijn deze providers (met exclusieve acties) tientallen euro's goedkoper,

althans voor mensen die alleen gebeld worden. Compuserve, Alice en

XS4ALL zijn nagenoeg de enigen waar u geen starttarief hoeft te

betalen.

Uit de Belwijzer blijkt dat een doorsneebeller met een wisselend

belgedrag het voordeligst uit is met Compuserve, gevolgd door Online

en Tele2. Wilt u exact weten wie met uw internet- en belprofiel de

goedkoopste is, raadpleeg dan de Belwijzer Internet+Bellen.

Tip: vind de goedkoopste Internet + Bellen provider met de Belwijzer

Fiber Power van UPC het snelste internet van Nederland?

  

 

Actie van Online
Geld terug actie van Online
20Mb/s ADSL Extra &
Telefonie voor een vaste lage
prijs. Nu met € 50 retour.

Gratis Digitenne testen
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 7,50 per
maand en overal te
gebruiken. Nu 1 maand gratis
uitproberen!

Hosting vanaf € 2,50
YOUR HOSTING: Webhosting
met gratis bereikbare
helpdesk! Vanaf slechts €
2,50 per mnd. Inclusief
professionele sitebuilder! Uw
.nl domeinnaam € 1,- voor 1
jaar!

Alice Comfort proberen?
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd.

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor

Alleen bij Simonly.nl
Goedkoopste SimOnly vanaf €
2.95 p/mnd.

Telfort Internet
Tot 4Mb snelheid tijdelijk voor
maar € 14,95 p/mnd.
Inclusief de kosten voor de
vaste lijn!

Superactie bij Tele2
Internet en Bellen nu het
eerste halfjaar € 90,- korting!

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!

Bespaar op uw
energierekening
Vergelijk het energieaanbod

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier

Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/aansluitkosten-terug-van-weggeweest.html
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Nokia

5800

vanaf:

€ 17,50 p/mnd

Meer Nokia

Nokia

N96

vanaf:

€ 27,50 p/mnd

Meer Nokia

LG

Renoir

vanaf:

€ 17,- p/mnd

Meer LG

Met de uitbreiding van het Fiber Power gebied hoopt UPC nog deze

zomer internet aan te kunnen bieden met snelheden van 60 en 120

Mbps. Lees hier het volledige artikel.

UPC is onlangs ook gestart met een nieuw totaalpakket voor internet,

bellen en tv. Bij de aanschaf van dit pakket betaalt u tijdelijk geen

aansluitkosten. De prijs van dit UPC totaalpakket is daarom zo laag dat

het in één keer op de 2e plaats in de Top 5 aanbieders van

Totaalwijzer staat. Op de eerste plaats staat nog steeds het Internet,

bellen en tv pakket van Tele2, dat daarmee het goedkoopste alles-in-1

abonnement is.

 

 

   Aansluitkosten terug van weggeweest!

Het was niet als 1 april grap bedoeld! De aansluitkosten bij een mobiel

abonnement van KPN zijn  terug van weggeweest. De reden? Dalende

inkomsten  van  de  mobiele  markt  en  de  wereldwijde  economische

teruggang.

Tot nu hoefde je voor een tweejarig mobiel  abonnement bij KPN of

Hi  helemaal  geen  aansluitkosten  te  betalen.  Vanaf  1  april  wordt

daarvoor  €  24,95  in  rekening  gebracht,  evenveel  als  bij  eenjarige

abonnementen.

Of u eveneens 25 euries moet betalen als u overstapt van Telfort of Hi

naar KPN?  Of het ook  geldt voor sim only abonnementen? U leest

het hier.

Mobiel bellen een derde goedkoper

Wist u overigens dat de maandlasten in ons land de helft lager

liggen dan de gemiddelde prijzen in Europa? Mobiel bellen is vorig jaar

liefst een derde goedkoper geworden, zo blijkt uit cijfers van de

Europese Commissie. In tegenstelling tot landen om ons heen worden

in Nederland mobiele telefoons nog altijd gesubsidieerd. 

 

Tip: In de Belwijzer op Bellen.com worden aansluitkosten in de

berekening meegenomen

 

 

   KPN verdubbelt starttarief thuisbellen

Belt u thuis nog via de 'ouderwetse' klassieke vaste lijn van KPN met

een BelVrij abonnement? Dan betaalt u nu een euro per maand minder

voor het abonnement. Maar... wanneer u een gesprek begint, bent u

sinds 1 april  het  dubbele kwijt!  Dat komt omdat  KPN het  starttarief

verdubbeld heeft. 

Al  deze prijswijzigingen hebben flink  wat  stof  doen opwaaien in  de

telecomwereld! Wat er nog meer verhoogd of verlaagd is leest u hier.

 

 

op Gaslicht.com, stap over en
ontvang een actiekorting tot €
332!

 

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Vodafone
Scherp 250
€ 7,95

Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | € 6,95

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer
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   KPN Mobiel met hogere tarieven en minuutafrekening

KPN heeft op 22 maart de

voorwaarden van de KPN Flexibel

SIM-Only abonnementen gewijzigd.

Wie zo'n abonnement zonder mobiel

toestel afsluit, is nu

behoorlijk ongunstiger uit. De

aanpassingen gelden alleen voor

nieuwe klanten en abonnees die

hun abonnement verlengen.

Zo gaat het buitenbundeltarief van

25 naar 30 cent per minuut. Het

bundeltegoed is nog maar één

maand houdbaar in plaats van

twee. Nog een nadelige

verandering is de wijze van

afrekenen. Voortaan worden

gesprekken per hele minuut afgerekend, ook na de eerste minuut. Dus

1 minuut en 1 seconde bellen betekent 2 minuten betalen.

Door de aanpassing van de afrekening naar hele minuten, zal bij een

gemiddeld belgedrag de belbundeltot 30% eerder "op zijn" dan bij

afrekening per werkelijke gebelde seconde.

Met deze maatregelen heeft KPN alleen nog maar SIM-Only

abonnementen waarbij er per minuut betaald moet worden. Wilt u dat

niet, dan kunt u terecht bij concurrenten als T-Mobile en Vodafone

(behalve Vodafone 'Scherp'). Ook MVNO's als Tele2, Ben, Rabo

Mobiel, Trendcall, Transatel en Youfone rekenen nog steeds met een

starttarief en/of de eerste minuut volledig en daarna per seconde.

In de Belwijzer van Bellen.com wordt bij ieder beladvies rekening

gehouden met de manier van afrekenen bij de verschillende providers

en abonnementen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te

staan.(Foto Flickr jammoore36)

Tip: vergelijk alle gsm abonnementen met de Belwijzer Mobiel

 

 

 

   TV kijken op vakantie

Zoals ieder jaar heeft CanalDigitaal weer een

speciaal recreatiepakket. Het abonnement loopt

vanaf 21 maart tot en met 21 september, en biedt

een aantal zenders uit het Basis-pakket, waaronder

RTL8, Discovery Channel en Eurosport. Lees hier

meer over dit recreatiepakket.

Voor dit abonnement hoeft alleen voor deze periode betaald te worden.

Hierna wordt het zenderaanbod automatisch beperkt tot Nederland 1,

2 en 3. Een alternatief is Digitenne van KPN, dat u eveneens overal

kunt gebruiken: thuis, op de camping of boot.

HDTV

Uit recent onderzoek blijkt dat eind 2009 meer dan 70% van de meest

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl
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gebruikte tv toestellen in Nederlandse huishoudens geschikt zal zijn

voor HDTV ontvangst. CanalDigitaal haakt in op deze trend door per 1

april twee compleet vernieuwde digitale TV abonnementen te

introduceren met standaard HDTV ontvangst inbegrepen.

De abonnementen zijn verkrijgbaar in 2 varianten: het FamilieHD-

pakket met extra veel zenders voor kinderen en het EntertainmentHD-

pakket waarin daarnaast extra aandacht is voor sport en erotiek.

(Foto: Flickr, Oceano Mare)

Tip: Vergelijk digitale tv op Digitelevisie.nl
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