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Alles-in-1 van UPC: de eerste 4 maanden voor € 45,- p.m.

Trends Mobile World Barcelona 2011
Van 14 - 17 februari 2011 werd het jaarlijkse Mobile
World Congress weer georganiseerd in Barcelona.
Dit is het grootste evenement ter wereld op het
gebied van mobiele telefonie. Ben Woldring van
Bellen.com bezocht het evenement en heeft hier de
belangrijkste trends en ontwikkelingen beschreven.
Lees hier zijn verslag

KPN: sneller internet en per seconde afrekenen
Personal Sim van KPN, het mobiele abonnement
dat je kunt veranderen, is per 7 maart totaal
vernieuwd. Er zijn drie varianten, met of zonder
mobiel internet, waarbij je de vrijheid hebt om je
abonnement maandelijks gratis omhoog of omlaag
aan te passen. Dat kan lucratief zijn, vooral nu
KPN een actie heeft waarbij je voor een 2-jarig
Personal Sim Smart abonnement het eerste
halfjaar slechts 25 euro per maand betaalt. Dat geldt ook voor het
duurste abonnement van 150 euro per maand!

GRATIS Samsung Galaxy S
i.c.m. 2-jarig Relax 190
abonnement voor € 25,- per
maand + gratis onbeperkt
internet! Bestel nu op www.tmobile.nl.
Ben regelmatig
250 min/sms Actie: 50%
korting op internetbundel
VTU-telecom
Apple iPhone alle providers.
Simonly v.a. € 2,50 per
maand.
Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.
Online Cashback actie
Exclusief: tot 20Mb/s Snel
Internet en zeer voordelig
Bellen nu met € 75,cashback cadeau. Bekijk de
actie!
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85
Tringg
Sim-Only
€ 29,95
Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Naast meer MB's en een snellere internetverbinding heeft de
telecomoperator de afrekenmethode veranderd. Gesprekken worden
na de eerste minuut weer per seconde afgerekend. Bellen buiten de
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bundel wordt daarentegen duurder. Bent u nu beter of juist slechter
uit? Lees het hier en ontdek het met de Belwijzer Mobiel!
Tip: Upload uw telefoonnota en ontvang een gratis maatadvies!

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Beter beschermd tegen sms-misleiding
Vanaf 1 april staat u sterker als het gaat om
misleidende sms-diensten. Dan treedt een wet in
werking die u beter beschermt.
Wilt u de kosten voor een sms-abonnement op uw
telefoonrekening niet betalen, omdat u het
abonnement niet bewust hebt afgesloten? Dan mag uw
telefonieaanbieder niet meer zomaar uw mobiele telefoon afsluiten.
Ook ouders staan sterker om te voorkomen dat hun kinderen per
ongeluk dure sms-abonnementen afsluiten. Lees meer

Samsung

Tip: Wat zijn sms-diensten en hoe meld ik mij af?

Meer Samsung

i9000
Galaxy S
vanaf:

€ 25,- p/mnd

Goedkoop mobiel internet in Europa
Apple

Goed nieuws voor frequente vakantiegangers en
reizigers over de grens! Zij worden straks niet meer
verrast met een hoge telefoonrekening vanwege
datagebruik in het buitenland. Vanaf eind maart
kunt u binnen Europa onbeperkt gebruik maken
van internet op uw mobiel voor een vast bedrag van 9,95 euro per
maand. T-Mobile introduceert dan een vernieuwde versie van Internet
Europa. Na 500 MB binnen een maand wordt de internetsnelheid
verlaagd. Lees meer
Tip: vergelijk mobiel internet in het buitenland op Vakantiebellen.com

iPhone 4
vanaf:

€ 60,- p/mnd
Meer Apple

HTC

Desire
vanaf:

€ 25,- p/mnd
Meer HTC

Hoe bel- en internetbewust bent u?

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Heeft u uw belkosten goed in de hand? Zo ja, dan belt u waarschijnlijk
niet buiten uw bundel! Immers, buitenbundeltarieven zijn gemiddeld 2
tot 3x hoger dan het tarief binnen de bundel. Uitzonderingen
daargelaten, zoals bij hollandsnieuwe bijvoorbeeld.
Uit recent onderzoek blijkt dat het in de hand
houden van de belkosten vaak een probleem is.
Ongeveer vier op de tien mensen geeft aan dat ze
er niet van bewust zijn dat ze buiten hun bundel
bellen.Telfort maakt klanten daarom belbewust.
Hoe deze mobiele telefoonaanbieder dit doet? Lees
het hier

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Ook Hi biedt inzicht in de status van de bel- en smsbundel. Deze KPN
dochter gaat gelukkig nog een stapje verder door ook een smsje te
sturen als je internetbundel (bijna) op is. KPN zelf geeft bij de
vernieuwde Personal Sim abonnementen alleen inzicht in
internetverbruik. Dat u opeens 35 cent per minuut moet betalen als uw
bundel op is, laten ze helaas niet weten...

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

Tip: Afrekentrucs: meer bellen, duur afrekenen

Column Erwin Boogert: Langzaam mobiel internet door...
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Bijna vijf miljoen Nederlanders gebruiken
maandelijks mobiel internet op hun telefoon. Lang
niet iedereen voelt zich daar gemakkelijk bij door
....
Lees hier waardoor dat komt volgens onze
columnist Erwin Boogert en welke oplossingen hij
aandraagt.

Prijssnelheidstest februari
Net als de vorige maand krijgt u bij Telfort en UPC
het abonnement met de beste
prijssnelheidsverhouding. Dat blijkt uit de
testresultaten van van de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest februari 2011.
De score is gebaseerd op de snelheid van een
internetverbinding in vergelijking met andere
pakketten in dezelfde prijscategorie. Lees hier welke abonnementen
de hoogste score kregen.

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.

Tariefsverhogingen Ziggo, KPN en XS4ALL
Zoals eind vorig jaar aangekondigd wijzigt KPN de gesprekskosten
voor abonnementen voor bellen met de huistelefoon. Met ingang van 1
april krijgt het BelVrij abonnement nieuwe tarieven, waardoor bellen
vanuit huis naar een vast nummer evenveel kost als bellen naar een
mobiel nummer.
Ziggo heeft per 1 maart 2011 de maandprijzen van de Alles-in-1
pakketten verhoogd met 50 cent. Het goedkoopste abonnement gaat
dan € 42 kosten en het duurste komt op € 67 per maand. Tegelijktertijd
geeft Ziggo tijdelijk een hoge korting op een interactieve HD recorder:
€ 149 in plaats van € 459.
Per 2 april gaat XS4ALL enkele tarieven aanpassen. De
internetabonnementen worden met vijf cent verhoogd, zodat er mooie
hele bedragen ontstaan. Ook beltarieven veranderen en gesprekken
worden niet langer per hele minuut afgerekend. Lees hier wat dit
precies inhoudt.

Digitale diensten UPC populair
Kabel- en mediabedrijf UPC had een goed jaar. Het
aantal abonnementen steeg tot bijna 3,5 miljoen.
De digitale diensten worden steeds populairder. De
groei kwam met name door een steeds grotere
voorkeur voor de Alles–in-één-pakketten. Wie nu zo'n pakket met
internet, telefonie en televisie afneemt, kan profiteren van een speciale
actie installatiegarantie. Lees hier wat dat inhoudt.

Digitale ontvangers duur in stroomverbruik
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Wist u dat digitale ontvangers in de meest extreme
gevallen net zo veel energie gebruiken als
wasmachines? Als u digitale tv kijkt, heeft u
misschien ook zo'n energieslurper in huis... Wel
komen er steeds meer decoders met een lager
energieverbruik zoals die van KPN voor Interactieve TV en de 'groene'
set-topboxen van UPC. U heeft de keus van een ontvanger echter niet
altijd zelf in de hand:
Bij UPC, KPN Interactieve TV en Tele2 krijgt u de ontvanger in
bruikleen, en kunt u niet kiezen welk merk of type u in huis krijgt. Bij
CanalDigitaal en KPN Digitenne heeft u de keuze om te huren of te
kopen. Bij Ziggo en andere kabelaars kunt u zelf kiezen welk merk en
type u wilt aanschaffen, zolang deze goedgekeurd is door de
kabelaanbieder. Meer over decoders
Wilt u weten hoeveel stroom uw decoder verbruikt? Via onze
energievergelijkingssite Gaslicht.com kunt u tegen gereduceerd
tarief een 'Wattcher' aanschaffen!
Tip: Stap over op een goedkopere energieleverancier

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. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen.
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