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Klik hier voor gratis Nokia 6100 + DVD-speler!

 V A S T E  T E L E F O N I E

- Goedkoop mobiel bellen naar buitenland via Bel1649

Prijsstunter Bel1649 heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd, waarmee

het mogelijk is met een mobieltje goedkoop te bellen naar het

buitenland. Door klanten toegang te geven tot een speciaal lokaal

inbelnummer (010-4285959) kunnen alle landen ter wereld mobiel

bereikt worden tegen de 'Spotgoedkope 1649-tarieven'. Op deze

manier kunnen de veel te dure internationale tarieven van de mobiele

provider omzeild worden, aldus Bel1649. Zodoende is het ook voor

mensen zonder een vaste telefoonaansluiting mogelijk via een carrier

goedkoper internationaal te bellen met een mobiele telefoon. De

voordelen kunnen enorm groot zijn voor het bellen naar bepaalde

landen, in het bijzonder voor degenen met een goedkoop GSM

abonnement.

Belt men bijv. met een Vodafone abonnement naar Thailand en belt men in

via het lokale 1649 inbelnummer, dan betaalt men hiervoor slechts de

kosten voor het bellen naar dit lokale nummer (valt in iedere bel- of prepay

bundel) plus het geldende 1649-tarief voor Thailand: 5 cent per minuut.

Zonder het toegangsnummer van Bel1649 is men een flink stuk duurder

uit. Naast de standaard belminuten, betaalt men dan het " Vodafone

Wereldtarief" van één euro per minuut! Wordt naar een Thaise mobiel

gebeld, dan komt daar nog eens 26 cent per minuut toeslag bij! Voor alle

duidelijkheid: het tarief dat 1649 hanteert voor het bellen naar

internationale nummers vanaf uw mobiel is dus gelijk aan het tarief vanaf

het vaste net. Met dien verstande dat bij het gebruik vanaf uw mobiel u de

lokale kosten voor het bellen naar het inbelnummer 010 428 5959 aan uw

GSM-provider moet betalen.

De dienst werkt bij alle mobiele bellers (prepaid en abonnementhouders), mits

nummerweergave aanstaat op uw GSM. Wanneer dit namelijk uitstaat, kan het

1649-systeem uw mobieltje niet herkennen. Om nummerweergave per afzonderlijk

gesprek aan te zetten, toetst u *31# voor het nummer.

 

A C T I E S

Bel1649

9 topbestemmingen voor

slechts 1 cent per minuut

en na online aanmelding

direct te gebruiken! Nu ook

voordelig mobiel bellen!

Chello Classic

Supersnel via de kabel

internetten, nu de eerste 3

maanden voor slechts EUR

34,94 p/mnd, gratis

modemgebruik en gratis

installatie bij u thuis.

DailyCom CPS

Dag in dag uit goedkoper

bellen. Vanaf 1 september

bellen naar UK, USA,

België, Duitsland,

Frankrijk, Italië en Spanje

voor 1 cent per minuut. Nu

150 min. gratis bellen!

Evolta groene stroom

Gegarandeerd goedkopere

stroom dan bij uw

regionale energiebedrijf.

Geen veranderingen aan

uw aansluiting, alleen een

lagere stroomnota! Elke

50-ste persoon die nu via

Gaslicht.com overstapt

krijgt 1 jaar gratis stroom.

Freeler Breedband

Nu zonder aansluitkosten,

met gratis USB-modem en

installatie aan huis, gratis

beveiligingssoftware en

abonnement vanaf slechts

EUR 27,95 per maand.

Telfort

Geen aansluitkosten, gratis

voicemail en mobiel bellen

vanaf 1 cent per minuut!

Nu met gratis Nokia 3310,

Motorola V70, Nokia 3510i,

Sagem my-X5, Siemens

C55, D-V-D speler of

digitale camera.

Planet Internet ADSL
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In het uitgebreide nieuwsitem op Bellen.com leest u precies hoe de nieuwe dienst

precies werkt en hoe u zich (eenmalig) gratis online kunt aanmelden.

- Bellen via de kabel met kwaliteitsgarantie

Degenen die overwegen te bellen via de kabel van UPC, kunnen tot het eind van

dit jaar gebruikmaken van een nieuwe introductiaanbieding. Uiteraard moet

kabeltelefonie wel op uw adres beschikbaar zijn, wat u via een postcodecheck op

Bellen.com te weten kunt komen. Naast een gratis installatie (t.w.v. EUR 93,-) bij

een jaarcontract kan men de eerste 4 uur gratis bellen naar alle vaste toestellen in

Nederland. Wanneer men een nieuw UPC telefoonnummer neemt, dan profiteert

men extra van 1 maand gratis abonnement. Overigens introduceert UPC per 1

september ook iets nieuws: kwaliteitsgarantie op chello, digitale televisie en

telefonie. Wie niet tevreden is over een product kan binnen 30 dagen opzeggen,

zonder opzegkosten en de installatiekosten worden vergoed. Wanneer men KPN

heeft opgezegd om telefonie van UPC te nemen, vergoedt UPC zelfs de

heraansluitingskosten bij KPN.

 

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

- Onbeperkte geldigheidsduur beltegoed

Bij Orange is het beltegoed sinds 1 augustus j.l. onbeperkt geldig.

Hiermee is het voormalige Dutchtone tot dusver de enige provider die

aan al zijn klanten, of ze nu prepaid bellen of met een abonnement,

onbeperkte geldigheid van het beltegoed aanbiedt zonder aanvullende

voorwaarden. Om te streven naar transparantie en duidelijkheid stelt

Orange geen beperkingen meer aan de houdbaarheid van het beltegoed

van zijn prepaid-producten Orange Ready en Orange Smart. Tot 1

augustus was de houdbaarheid een half jaar, zoals bij de meeste andere

mobiele aanbieders ook het geval is. Alleen bij T-Mobile is de

geldigheidsduur ook onbeperkt, op voorwaarde dat in 6 maanden

minimaal 1x gebruik gemaakt wordt van de diensten. De

abonnementen van Orange, Orange Free genaamd, kennen al langer

onbeperkte geldigheid van de bundel en daarmee het beltegoed. Het

restant van de bundel kan aan het einde van de maand onbeperkt

worden meegenomen naar de volgende maanden.

- O2 heet weer Telfort

Sinds 15 augustus heet O2 weer Telfort. In principe verandert er niets

voor klanten. Wel biedt de provider naast het bestaande abonnement

waarmee vanaf 1 cent per minuut gebeld kan worden (tegenwoordig 

‘Samenbellen van Telfort’ genoemd), nu o.a. ook abonnementen met

verschillende belbundels aan. Behalve losse abonnementen, worden er

nu ook weer gesubsidieerde toestellen + abonnementen aangeboden en

abonnementen met cadeaus. Telfort heeft de eenmalige aansluitkosten

die normaliter betaald moeten worden bij het afsluiten van een

GSM-abonnement afgeschaft. Ook is het gebruik van voicemail binnen

Nederland bij Telfort vanaf nu voor abonnees en prepaid klanten

helemaal gratis (dus zonder belkosten). Prepaid klanten profiteren

daarnaast van iedere 3e minuut gratis bellen binnen Nederland. Op

www.telfort.nl/shop/ leest u er alles over.

 

 I N T E R N E T

- Wildwest bij internetproviders

De internetmarkt is de laatste weken hevig in beroering.

Prijsverlagingen volgen elkaar in rap tempo op. In juli kwamen de

kabelaars Essent Kabelcom (@Home) en UPC (chello) met goedkopere

abonnementen, in augustus gevolgd door Casema (Wanadoo Cable).

Essent Kabelcom heeft per 1 juli 2003 @Home Budget geïntroduceerd,

terwijl UPC op hetzelfde moment met chello light en chello plus op de

markt kwam. Hierdoor hebben beide kabelaars drie verschillende

abonnementen voor internet via de kabel. @Home Budget is de

goedkoopste productvariant binnen de @Home familie. Het is bedoeld

voor degenen die voor een laag vast bedrag per maand (EUR 17,95)

onbeperkt willen internetten. Qua snelheid is het te vergelijken met

ISDN internet: 32 Kb/s upstream en 64 Kb/s downstream. Qua kosten is

het véél voordeliger dan bij de gratis inbelproviders! Uit ons onderzoek

in april is gebleken dat men al duurder uit is bij de meeste

inbelproviders wanneer men 15 uur per maand internet via de analoge

telefoonlijn. Nadeel hierbij is ook nog dat het langzamer is en de

telefoonlijn bezet is tijdens het internetten. Een mooi product dus voor

degenen die geen superhoge eisen stellen aan downloadsnelheid. De

specificaties van alledrie de pakketten van @Home kunt u vinden op

Internetten.nl, waar online aanmelden ook mogelijk is.

Chello light is het lichtste en goedkoopste product van chello. Geschikt

als u internet vooral gebruikt om te surfen en te mailen. Het wordt per

regio geïntroduceerd. De uploadsnelheid is 64 Kb/s en de

downloadsnelheid 300 Kb/s. Het abonnement kost EUR 34,95 per

maand. Chello plus is de snelste en duurste productvariant, die sinds 1

juli 2003 beschikbaar is. Geschikt als u supersnel wilt internetten,

eventueel op meerdere computers (maximaal 3) aan te sluiten. Het

abonnement kost EUR 79,95 per maand. Wanneer na het invullen van

uw postcode blijkt dat chello op uw adres beschikbaar is, kunt u

profiteren van actie-aanbiedingen. De specificaties van de pakketten

kunt u eveneens vinden in ons Accessproviders overzicht op

Internetten.nl.

Op 15 augustus heeft Casema twee nieuwe Wanadoo Cable producten

gelanceerd: Easy en Broadband Power. Wanadoo Cable Easy kost EUR

Nu met gratis SpamFilter,

gratis USB modem (of

korting op ander modem)

en geen aansluitkosten!

Totale voordeel: EUR

143,95. Meld u nu aan!

Scarlet Surfpakket

Hiermee internet u zonder

telefoonkosten voor een

vast bedrag per maand. U

bespaart tot wel 70% op

uw internetkosten!

Tele2 PreSelect

Automatisch bellen tegen

de lage Tele2 tarieven via

Carrier PreSelect. Na online

aanmelding via Bellen.com

de eerste 2 uur geheel

gratis bellen!

Tele2 Mobiel

Prepaid SMS-en voor 15

cent en beltegoed

verdienen bij het gebeld

worden! Nu de Nokia 3410

voor maar EUR 69,-.

Tiscali ADSL

Supersnel internetten

zonder telefoonkosten! Nu

vanaf EUR 19,95 per

maand, met gratis modem

en zonder aansluitkosten.

Universal Telecom

Bel alle vastnet nummers

in Ned. tegen lokaal tarief!

UPC Telefonie (kabel)

Bel via de kabel en

profiteer van lage

abonnementskosten en

tarieven. Nu min. EUR

108,96 korting!

Wanadoo ADSL

Bij aanmelding voor 1

sept. geen aansluitkosten

(t.w.v. € 74,95) en gratis

USB-modem (t.w.v. €

69,95). ADSL vanaf €

24,95 per maand, nu met

voucher voor gratis

fotoboek!

XS4ALL Fast ADSL

Supersnelle verbinding

(1536 Kbit/s down, 256

Kbit/s up), alleen op

Internetten.nl met gratis

Xybertime horloge en

gratis USB Memory Pen

van 128MB.

Zon Breedband Budget

Het goedkoopste ADSL

abonnement van dit

moment: EUR 14,95

p/mnd en zonder

aansluitkosten!
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19,95 per maand met een snelheid van 80 kbit/s down en 32 kbit/s up.

Voor mensen die nu nog inbellen via de telefoonlijn in het Casema

gebied, is het heel aantrekkelijk om over te stappen. Het is een ideaal

pakket voor degenen die altijd telefonisch bereikbaar willen blijven én

onbeperkt 24 uur online willen zijn voor een laag tarief. Speciaal voor

mensen die af en toe surfen en e-mail ophalen en nu nog via de

telefoonlijn internettten. Casema richt zich met dit pakket dan ook met

name op de consumenten die wel 24 uur per dag online willen zijn,

maar de prijzen van de bestaande kabel- en ADSL-abonnementen te

hoog vinden. Wanadoo Cable Easy en Wanadoo Cable Broadband Power

(supersnel internetten met 2000/256 Kbits down/upload-snelheid voor

EUR 69,95 per maand) zijn beschikbaar voor aanmelding vanaf 27

augustus. Men hoeft t/m 31 augustus geen Doe-het-zelf

installatiekosten te betalen t.w.v. EUR 129,-.

Afgelopen week was er een ware prijzenslag rond ADSL. Voor 19,95

euro per maand leek Zon Breedband Budget heel even het

allergoedkoopste ADSL abonnement van Nederland, weliswaar met een

zeer strenge datalimiet van slechts 250 MB, maar met 5 euro ‘verplicht’

gratis bellen per maand. Het pakket stond echter maar heel even aan

kop op de TOP 6 van Internetten.nl. Tiscali kwam namelijk direct met

een antwoord en ontketende daarmee een felle prijzenoorlog.

Supersnel werd onze ranglijst weer bijgewerkt en wat bleek? Tiscali

kwam twee keer aan top! Zeer onverwacht en tot ieders verrassing

kwam Het Net maandag 26 augustus met een tegen-actie. Vanaf

september komt Het Net met ADSL Voordeel Surfen voor EUR 17,95

per maand. Net als Zon met een downloadlimiet van slechts 250 MB per

maand. Dezelfde dag besloot Zon de ‘verplichting van gratis bellen voor

EUR 5,-’ eraf te halen, waardoor Zon wederom de ranglijst aanvoert!

Ook geldt er, net als bij Tiscali, het eerste halfjaar geen downloadlimiet

meer... Onze verwachting is dat de afrekening naar werkelijk

dataverkeer steeds meer de tarieven zal bepalen. Volgende week, per

1 september, lopen overigens allerlei acties af en we zijn zeer benieuwd

waar bijvoorbeeld Wanadoo en Freeler mee komen!

Hoe dan ook, er wordt nu een keiharde concurrentiestrijd gevoerd op

de markt voor snelle internetverbindingen, die voordelig uitpakt voor

de consumenten en waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Nou ja,

iedereen: men moet wel wonen in een gebied waar breedband internet

beschikbaar is...

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden voor degene die internet via

de telefoonlijn, nog steeds de meest gebruikte toegang tot het internet.

En nog steeds relatief duur in Nederland. Wie het echter goed vergelijkt

en uitzoekt, kan toch nog veel besparen op die dure telefoontikken! Zo

is Tele2 vanaf dinsdag 26 augustus met goedkopere internettarieven

gekomen, die concurrerend zijn met die van andere gratis access-

providers. Toch is Pretium nog steeds het allergoedkoopst! Ondanks

dezelfde minuutprijzen hanteert dit telecombedrijf namelijk een lager

starttarief. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar

www.internetten.nl.

 

 B E N C O M  N I E U W S

- Nieuwe site voor vergelijking van stroomleveranciers

Degene die regelmatig Bellen.com bezoekt, is waarschijnlijk wel

opgevallen dat de voorpagina enigszins gewijzigd is. Rechts bovenaan is

twee maanden geleden een plaatje toegevoegd voor een Energie

vergelijking. Regelmatig ontving Bencom verzoeken om ook een

vergelijking voor energie-tarieven op te zetten. In energieland is het

namelijk evenmin eenvoudig om de juiste weg te vinden. Op 19 juni j.l.

is daarom Gaslicht.com gelanceerd, die de wegwijzer en vraagbaak in

het doolhof van stroomland wil zijn! Ondanks de verruimde

concurrentiemogelijkheden maakt helaas nog steeds een minderheid

gebruik van een bewust gekozen energiebedrijf. En juist degenen die

wel bewust een andere (groen) leverancier gekozen hebben, zijn de

afgelopen weken in grote verwarring gebracht! Code rood,

stroomstoringen, faillissement EnergyXS: allemaal zaken die om de

nodige uitleg vragen. Op een ‘kinderlijk eenvoudige manier’, wat

destijds (en nog!) ook de kracht van Bellen.com was! En er valt heel

wat uit te leggen de komende tijd!

‘Wildwest in stroomland’ kopten de kranten de afgelopen weken n.a.v.

het faillissement van Stroomleverancier EnergyXS. En: ‘liberalisering

van de energiemarkt heeft z’n eerste slachtoffer geëist’. Verwarring,

onduidelijkheid, misverstanden alom en koren op de molen van de

tegenstanders van het totale vrijmaken van de markt... Net als in de

telecomwereld ruziën de toezichthouder en grote energiebedrijven met

elkaar en wordt de overheid verweten tekort te schieten.

U vindt op de nieuwe vergelijkingssite onafhankelijke en objectieve

informatie over deze energie-problematiek. Met actuele

tariefvergelijkingen en maatadvies over de kosten en kwaliteit van gas,

licht en samenhangende diensten. Via de Stroomwijzer is het mogelijk

om te berekenen hoeveel u kunt besparen op uw energierekening. Na

de vergelijking kunt u zich via Gaslicht.com gratis online aanmelden bij

de energieleverancier van uw voorkeur.

Naast de prijs zijn er echter ook andere aspecten waarop u moet letten

bij het switchen van aanbieder. De looptijd van het contract, de

noodzakelijke vergunning van de toezichthouder, de

kwaliteitsaanduiding van de stroom en de algemene voorwaarden zijn

factoren die een belangrijke rol spelen! Verder wordt er informatie

verstrekt over de liberalisering van de energiemarkt, soorten stroom,
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energiebelasting, marktprijzen, van welke regelingen u kunt profiteren

bij duurzame energie, wat er gebeurt bij faillissementen etc. Energie

advies wordt ondermeer gegeven in de vorm van besparingstips. Uw

energieverbruik kunt u testen en invullen op een Online-meterkaart, er

is een energie kennistest en een uitgebreide FAQ.

Kortom, bent u ook geïnteresseerd in goedkope en/of duurzame

energie, dan moet u een bezoekje brengen aan www.gaslicht.com!

- Stemmen publieksprijs Entrepreneur of the Year verkiezing

Ernst & Young ondersteunt en beloont samen met Universiteit

Nyenrode, Ministerie van Economische Zaken, Tiscali, NVP, VNO-NCW

en Nijgh, succesvol ondernemerschap. Daartoe is de Entrepreneur of

the Year-verkiezing in het leven geroepen. Op woensdag 18 juni jl. zijn

negen ondernemers verkozen tot finalist van de nationale Entrepreneur

of the Year-verkiezing 2003 op het kasteel van Universiteit Nyenrode.

Hier presenteerden achttien ondernemers zichzelf en hun onderneming

voor een deskundige jury. Negen van hen werden uiteindelijk

genomineerd voor de finale op 19 september in Rotterdam, waar

tijdens een groot gala de winnaar van de titel Entrepreneur of the Year

2003 bekend zal worden gemaakt. Een van de negen finalisten was Ben

Woldring, die de categorie TCE (Technology, Communications &

Entertainment) vertegenwoordigde. Op het gala op 19 september wordt

eerst de winnaar van de 3 categorieën bekendgemaakt, waaruit

vervolgens de winnaar van de titel Entrepreneur of the Year 2003 wordt

gekozen.

Naast deze winnaar wordt ook de "Tiscali Entrepreneur Of The Year

Publieksprijs" uitgereikt. Voor de Publieksprijs kunt u hier tot zondag 31

augustus 17.00 uur uw stem uitbrengen. Het Bencom-team zou het

bijzonder op prijs stellen, indien u hier uw medewerking aan zou willen

verlenen! Om te kunnen stemmen dient u een persoonlijke stemcode

aan te vragen. Deze stemcode in combinatie met uw e-mailadres geeft

u het recht éénmaal te stemmen op de genomineerde van uw keuze.

 

 

 C O L O F O N

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,

aansprakelijkheid kan Bencom echter niet aanvaarden! Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezine-advertentie@bencom.nl
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