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Nu Goedkoop Internet + Bellen met € 25 extra korting!

Telfort Sim Only goedkoper

Schreven we in de vorige nieuwsbrief dat mobiel bellen duurder wordt,
begin mei kondigen T-Mobile en Telfort juist prijsverlagingen aan! Zo
heeft Telfort enkele Sim only's goedkoper gemaakt en is er een nieuwe
kleine bundel bijgekomen: Telfort 50 Sim only.
Zoals uit de TOP 5 Sim only blijkt, kun je voor 3 cent per minuut al
bellen met Telfort 300 Sim only. Je bent dan nog geen tientje per
maand kwijt en kunt 300 minuten babbelen via een mobieltje.
Overigens, wie liever sms't, is nu iets duurder uit. Sms-bundels zijn
namelijk in prijs gestegen.
Tip: Vergelijk en bestel hier Sim only abonnementen

T-Mobile online 'relaxed' goedkoper

Nu nóg voordeliger
Goedkoop Internet + Bellen
van Online. Het goedkoopste
4Mb/s Internet + Bellen
pakket. Nu tijdelijk met €
25 extra korting!
3-in-1 Superdeal
Tele2: Razendsnel internet,
goedkoop Bellen én
interactieve televisie. Nu de
eerste 3 maanden € 15
korting p/mnd!
Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45
Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Snel en onbeperkt mobiel
internet op je laptop?
Vergelijk nu alle mobiel
internet abonnementen en
bestel direct.

Tringg
Sim-Only
€ 29,95
Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
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Hecht u vooral waarde aan bel-en-sms bundels
met lage maandbedragen? Dan is het nieuwe
Relax Online van T-Mobile misschien iets voor u.
De abonnementen zijn enkel online te bestellen en
goedkoper dan de offline Relax abonnementen.
Het beltegoed is eveneens onbeperkt houdbaar, maar u betaalt wel
meer buiten de bundel en er wordt per minuut afgerekend. Let er dus
goed op dat u de juiste bundel kiest. Het goedkoopste abonnement
Relax Online 15 kost geen 15 euro maar 13,95 euro per maand en u
betaalt 15 cent per minuut/sms. Nieuwsgierig hoeveel voordeel Relax
Online oplevert? Lees verder
Tip: vergelijk tarieven gsm abonnementen, prepaid en sim only

Telfort
400 Sim only
€ 22,00 | € 12,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

HTC

Desire
vanaf:

Ook in buitenland uit de bundel bellen

€ 23,95 p/mnd
Meer HTC

Alle kosten van bellen en sms'en in het buitenland zijn voortaan te
betalen uit het maandelijkse bundeltegoed. Althans, als u een Personal
Sim abonnement van KPN heeft.
Bellen in het buitenland vanuit de bundel wordt volgens KPN door
klanten zeer positief ervaren. Zij vinden het vooral eerlijk om deze
kosten zo te verrekenen. Immers waarom nog eens apart afrekenen
voor gesprekken in het buitenland terwijl je... lees meer

BlackBerry

9700 Bold
vanaf:

€ 19,95 p/mnd
Meer BlackBerry

Tip: zie Vakantiebellen.com voor bellen in het buitenland

Gratis sms in ruil voor reclame

Ben je al 16 en nog geen 30 jaar oud? Dan kun je sinds afgelopen
woensdag gratis sms en naar alle netwerken en gratis bellen met
andere Blyk gebruikers in ruil voor reclame. Het
mobiele telefoniemerk Blyk richt zich op jongeren van
16 tot en met 29 jaar en maakt gebruik van het
Vodafone netwerk.
Je krijgt alleen een simkaart en moet zelf beschikken over een telefoon
die... lees meer

Samsung

S5230
Star
vanaf:

€ 9,95 p/mnd
Meer Samsung

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl

Column Erwin Boogert

Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl

Ik ben veel onderweg, naar korte afspraken en lange werkdagen. Te
vaak eigenlijk naar mijn zin. Het stoort me als op de bestemming van
die reizen tijd wordt verdaan of zinloos wordt gevuld. Zonde van de
reistijd, het wachten in langzaam rijdend verkeer en doelloos
rondkijken op kleine stations. Maar het kan ook anders! Lees hier
verder hoe.

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

Snelheid of prijs bepalend voor overstap
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Internetters die overstappen naar een andere type internetverbinding
doen dit voornamelijk vanwege de hogere downloadsnelheid en een
lagere prijs. Ziggo biedt de beste ... Benieuwd wat?
Zoekt u een abonnement met de beste prijs/kwaliteit (snelheid)
verhouding, maak dan gebruik van de resultaten van onze
Prijssnelheidstest.
Tip: TOP 5 goedkoopste internetpakketten

Prijssnelheidstest maart/april

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de prijssnelheidstest
maart/april 2010 op Internetten.nl. Het gaat hier om abonnementen uit
de goedkoopste prijscategorie, waarbij de kosten voor een vaste lijn
en tv-kabel zijn inbegrepen. De snelheden zijn gemeten door iPing.
Nieuw in dit overzicht is dat we niet langer uitgaan van de situatie
waarin men al een vaste KPN telefonie of kabeltv abonnement heeft.
Als er ADSL- of kabelverbindingen zijn waarvoor een 'toeslag' geldt,
dan worden die kosten meegenomen in de totale jaarkosten. Hoewel
dit tot verschuivingen in de ranglijst heeft geleid, staan Telfort en UPC
net als de vorige keer bovenaan. Alice is bij de internetabonnementen
verdrongen door Online. Immers, wie geen vaste KPN-lijn heeft,
betaalt ruim 100 euro meer voor de lieftallige Alice.

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.

Internet abonnementen:
Telfort internet tot 20 Mb (tot € 240) Iping Rating 5
Online Goedkoop Internet Iping Rating 4
Internet+Bellen abonnementen:
Telfort internet tot 20Mb en vast bellen (tot € 360) Iping Rating
4
Alice Comfort Vast Iping Rating 4
Tele2 Internet & Bellen Iping Rating 4
Internet+Bellen+TV abonnementen:
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard (tot € 600) Iping
Rating 3
Tele2 Internet, Bellen & TV Iping Rating 4
Tip: bekijk hier alle resultaten van de prijssnelheidstest

Vodafone en Tele2 maken mobiel internet voordeliger

Mobiel Internet is trendy: niet alleen de prijzen van laptops gaan
omlaag, ook bij de abonnementen kan men profiteren van steeds
gunstiger prijzen. Een kwestie van goed vergelijken.
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: de Vodafone reclame voor mobiel
breedband. De aanbieder heeft het overzichtelijker, sneller én
goedkoper gemaakt!
In plaats van 7 zijn er nu nog maar 3 soorten
abonnementen met hogere snelheden, grotere
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bundels en lagere prijzen. Zo krijgt u het eerste jaar
zelfs 50 procent korting voor een 2-jarig
abonnement. Hierdoor staat Vodafone Mobiel
Breedband zelfs 2 keer in de TOP 5 op
Internetten.nl.
Ook Tele2 Mobiel Internet is goedkoper geworden waarbij u de keus
heeft tussen een abonnement met flinke korting of een gratis
mini-laptop.
Tip: Vergelijk mobiel internet op de laptop

Profiteer van Internet+Bellen acties!

Op zoek naar een goedkoop internetabonnement? We hebben de
voordeligste van dit moment op een rij gezet. Uiteraard kunt u middels
de TOP 5 zelf in één oogopslag zien welk abonnement de laagste prijs
heeft, maar wellicht is een toelichting nuttig.
Het allergoedkoopst is Online met -hoe toepasselijk- Goedkoop
Internet. Dan volgen abonnementen van Telfort en Tele2.
Laatstgenoemden staan op een gedeelde 5e plek in de TOP 5 > 1 Mb
dankzij een exclusieve actie d.w.z. u krijgt korting als u Tele2 via deze
vergelijkingssite bestelt. Korting geldt eveneens wanneer u hier een
abonnement van Online bestelt.
Saillant detail: als u op jaarbasis een paar tientjes meer uitgeeft (of
nog niet eens), heeft u een een verbinding met een snelheid (tot) 20
Mb!
TOP 5 >1 Mb (11-5-2010)

jaarprijs snelheid

1. Online Goedkoop Interne t

€ 210

4 Mb

2. Telfort Inte rnet Basis

€ 224,35

4 Mb

3. Online Goedkoop Interne t+Bellen Soms € 225

4 Mb

4. Online snel Internet

€ 232,50 20 Mb

5a. Telfort Inte rnet Plus

€ 254,35 20 Mb
€ 254,35 4 Mb

5b. Tele2 Inte rnet 4 Mb

Kijkt u voornamelijk naar de prijs en maakt snelheid niet zoveel uit, dan
is de keus dus gauw gemaakt. Online is het voordeligst zowel voor de
langzame als de snelle variant, evenals voor Internet+Bellen in één. Of
kies voor Telfort of Tele2 en laat de grote kabelaanbieders links liggen.
Tenzij... lees verder

Steeds meer HDTV
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CanalDigitaal heeft onlangs een nieuw abonnement gelanceerd
waarmee 25 HD-kanalen en meer dan 400 tv- en radiokanalen voor
minder dan 15 euro per maand bekeken kan worden. Dit maandtarief
ligt nog onder de prijs voor de analoge kabel. CanalDigitaal is daarmee
de goedkoopste HD-televisieaanbieder met de meeste HD-zenders.
Het is ook beschikbaar in combinatie met Internet+Bellen van
internetprovider Online. U ontvangt 50 euro korting op de eenmalige
kosten indien u HDTV van Online bestelt.
Ook KPN zit niet stil. Zo is het HDTV pakket uitgebreid met de zenders
RTL4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8. De abonnementskosten zijn hierdoor
niet gestegen. Doe de postcodecheck op Digitelevisie of
Totaalwijzer om te weten of HDTV van KPN beschikbaar is.
Vanaf 1 juni geeft Ziggo de zenders Net 5, SBS 6 en Veronica door in
HD. Het HD-pakket kost vanaf die datum 5,95 euro per maand extra
(nu 3,95 euro). Ook UPC gaat op korte termijn een aantal HDTV
kanalen toevoegen.
Tip: Vergelijk HDTV op Digitelevisie.nl

Bencom genomineerd voor Koning Willem 1 Prijs

Bencom is genomineerd voor de
prestigieuze Koning Willem I Prijs. Deze
nationale ondernemingsprijs wordt op 25
juni 2010 uitgereikt door Zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins van Oranje in de Koninklijke Schouwburg te Den
Haag. Bencom is genomineerd in de categorie MKB <250
medewerkers.
Lees hier meer over de nominatie.

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend
en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren.
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