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BENCOM NIEUWS

- 10 miljoen bezoekers op Bellen.com
Begin april was het zover: op Bellen.com hebben we de
10-miljoenste bezoeker mogen verwelkomen! Om dit te vieren
maakt iedereen die in april de vernieuwde Belwijzer voor vaste
telefonie invult, kans op fantastische prijzen. Zo kunt u een
complete LG thuisbioscoop (grote plasma TV + Home Cinema
Set) of één van de negen LG F2100 mobiele telefoons winnen!
De actie geldt tot 1 mei, dus u heeft nog tot zondag om in de
prijzen te vallen. Het enige wat u hoeft te doen is de Belwijzer
invullen en de volgende zin afmaken: Ik promoot de nieuwe
Bellen.com Belwijzer door....
Er is in de afgelopen jaren enorm veel
veranderd in de wereld van de vaste en
mobiele telefonie. Zo betaalde u in de begintijd
van Bellen.com nog een volle gulden per
minuut om via KPN naar de Verenigde Staten
te bellen terwijl u tegenwoordig bij
bijvoorbeeld 1649 nog maar 1 cent per minuut
betaalt! Bellen binnen Nederland is ook
goedkoper geworden, zo kunt u bijvoorbeeld
met Tele2 Onbeperkt voor slechts € 7,95 per
maand onbeperkt bellen naar alle vaste
nummers in Nederland, u betaalt alleen een
starttarief! Bovendien kan iedereen met een
breedbandverbinding tegenwoordig helemaal
goedkoop bellen dankzij de introductie van
VoIP, oftewel bellen via internet.

Vodafone 150 nu € 2,50
Abonnement van Vodafone
met 150 belminuten, nu
van € 23,50 voor € 2,50
per mnd. Geen cashback,
maar 12 maanden lang
korting! Reageer snel...
Bel1649
Bel nu voor NUL cent per
minuut naar alle vaste
nummers in Nederland!
Lentetopper van Telfort
Profiteer nu van een gratis
Samsung X450 + gratis PC
incl. Windows XP bij een
Telfort 200 abonnement
van slechts € 25 per mnd.!
KPN Digitale TV
Vanaf € 7,95 p/mnd je
favoriete programma`s
kijken met haarscherp
beeld en perfect geluid! Nu
géén aansluitkosten + de
eerste 4 maanden gratis!
Super actie van Hi
Tot € 350,- webvoordeel
en gratis Blingbox!
Energie:direct
Bespaart u al op uw
energie? Stap nu over en
ontvang tot 11,2% korting!
Tevens gratis golf-clinic!
Wanadoo ADSL Go
Ruim 197 euro voordeel
voor snelle beslissers!

Overigens heeft ook met name de aandacht
voor mobiele telefonie tot het bezoekersrecord geleid. Zo is de
Belwijzer Mobiel erg populair onder diegenen die eenvoudig en
nauwkeurig willen berekenen of ze op de mobiele kosten kunnen
besparen.

Tele2 Onbeperkt

Het is voor het eerst sinds de oprichting in oktober 1998 dat één van de
Bencom sites de mijlpaal van tien miljoen bezoekers heeft bereikt,
maar in mei kunnen we alweer een feestje vieren als de teller van
Internetten.nl het aantal van 5 miljoen bezoekers haalt.

@Home Budget

- Belwijzer vaste telefonie compleet vernieuwd
Trouwe Bellen.com bezoekers is het vast al opgevallen: kort geleden is
de nieuwe Belwijzer voor vaste telefonie gelanceerd. Alle nieuwe
vormen van goedkoper bellen via de vaste telefoon worden nu
meegenomen en overzichtelijk weergegeven. Niet alleen het inmiddels
bekende 'Carrier Pre Select' bellen, maar ook het nieuwe internetbellen

Onbeperkt bellen voor 0
cent p/min naar alle vaste
nummers in Nederland. Tot
1 mei de eerste maand
zonder vaste kosten.
Probeer @Home 2
maanden vrijblijvend voor
maar € 35! Mocht u het
abonnement niet willen
voortzetten, dan zegt u het
kosteloos weer op.
Scarlet One
Bellen en internetten via 1
abonnement! Nu met
gratis bellen binnen
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kan worden vergeleken.
Bovendien is de eenvoudige variant radicaal gewijzigd. Veel bezoekers
bleken namelijk niet precies te weten hoeveel ze nu elke maand met de
vaste lijn bellen. Bij de nieuwe Belwijzer hoeft u dan ook nergens meer
een getal in te voeren om tot een advies te komen. Het beantwoorden
van slechts enkele vragen is voldoende. Voor binnenlandse gesprekken
wordt er uitgegaan van het landelijk gemiddelde voor mensen met een
soortgelijk profiel. Per bestemmingscategorie kunt u aangeven of u
denkt meer of minder dan dit gemiddelde te bellen. Verder wordt
rekening gehouden met bellen naar het buitenland én een eventuele
internetverbinding.

Nederland en gratis
installatie aan huis!
Direct ADSL Go van KPN
Direct ADSL van KPN met
ruim € 149 voordeel! Al
ADSL via Planet, Het Net,
Wanadoo of Tiscali, stap
dan gratis over en bespaar
elke maand geld!
Orange shop
Ontvang nu 2 of 3
maanden gratis bundel!

Hierdoor is Bellen.com de enige site waar u een nauwkeurige
vergelijking kunt maken tussen het bellen via de traditionele vaste
telefoonverbinding en het moderne bellen via een internetverbinding.
Ook de combinatie pakketten die enkele internetaanbieders zoals
Scarlet en Wanadoo aanbieden worden meegenomen in het overzicht.

Casema Kabelbreed

Met de nieuwe Belwijzer is het ook mogelijk om aan de hand van een
recente KPN-factuur precies te berekenen hoeveel u elders kwijt was
geweest. Wanneer u een nog nauwkeurigere berekening wilt maken,
kunt u ten slotte de meest uitgebreide Geavanceerde Belwijzer invullen
waarbij u exact het aantal gesprekken en minuten kunt opgeven.
Bellen.com is wijs met de nieuwe Belwijzer en hoopt dat u er wijzer van
wordt!

Bellen van vast naar
mobiel voor slechts 9,5
cent per minuut!

Internetten via de kabel, 6
maanden lang maar € 9,95
en binnen 2 weken in huis.
Voicedata VoIP

- Win een complete thuisbioscoop met LG plasma TV
Om te vieren dat er op
Bellen.com 10 miljoen
bezoekers zijn geweest geeft
Bencom in samenwerking met
LG een plasma TV met een
Home Cinema Set ter waarde
van € 2.898,- cadeau! Verder
zijn er nog 9 mobiele telefoons
van LG te winnen. In totaal
bedraagt het prijzenpakket dus meer dan 5000 euro! U kunt deze
fantastische prijzen winnen door simpelweg de nieuwe Belwijzer voor
vaste telefonie in te vullen. Op het scherm met de resultaten van de
berekening ziet u vervolgens de banner waarop u kunt klikken om de
volgende zin zo origineel mogelijk af te maken: "Ik promoot de nieuwe
Bellen.com Belwijzer door..." De actie loopt tot zondag 1 mei a.s., wees
er dus snel bij!
- Bencom sites voortaan sneller door nieuwe servers
Sinds vorige week draaien alles Bencom sites op de nieuwste
webservers van Dell, ondermeer vanwege het feit dat de berekeningen
voor de diverse belwijzers erg complex zijn en dus veel rekenkracht
vereisen. De overstap was ook nodig omdat de lancering van
Digitelevisie.nl tot hogere bezoekersaantallen heeft geleid. Bij het
bezoeken van de Bencom sites zult u het direct merken, de pagina's
laden voortaan een stuk sneller in. Met de nieuwe servers, die naar
volle tevredenheid gehost worden bij PLANT Hosting & Co-location in
Amsterdam, kunnen we weer vol vertrouwen de volgende 10 miljoen
bezoekers snel en duidelijk van een volledig advies voorzien!

COLOFON

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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