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Gratis Samsung G600 op BelCompany.nl

   Bellen.com vernieuwd

Goed nieuws! Vergelijken en besparen wordt dankzij de vernieuwde

Bellen.com site nog eenvoudiger. Het design, de verbeterde

menustructuur en de eenduidige navigatie vormen de basis van de

nieuwe portalstrategie, waarbij

alle Bencom sites direct vanaf de

voorpagina te vinden zijn.

Bellen.com uw gids

De nieuwe site geeft antwoord

op vele belangrijke vragen. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan:

- Wat zijn onder de site-

bezoekers de populairste

GSM-toestellen?

- Welk mobiel abonnement past

het best bij mijn wensen?

- Wat zijn de voordeligste Internet en Bellen providers?

- Wat is het prijsverschil tussen een sim-only abonnement en een

abonnement met toestel?

- Hoe kan in mijn favoriete mobieltje het goedkoopst krijgen?

- Hoe bel ik het goedkoopst naar het buitenland?

Vernieuwingen en video-uitleg

In verschillende video's licht Bencom-oprichter Ben Woldring enkele

onderwerpen nader toe. Alle nieuwe features hebben we voor u

samengevat in een overzicht met alle vernieuwingen.

Tot 750 euro besparen

Bellen.com is een van de acht Bencom vergelijkingssites. Wanneer u de

sites raadpleegt, kunt u tot maar liefst 750 euro in een jaar besparen op

  

 

Telefoonkopen.nl
Gratis Nokia N95 8GB € 29,50
per maand Gratis bezorgd

Eenvoud met Simyo
1 tarief, 1 oplossing
15 ct/min, 8 ct/sms

Alice Easy
20 Mb internet € 19,90 p/mnd
(ook zonder vaste lijn!)

Casema actie
Neem nu Casema Midi
internet voor € 19,95 p/mnd
en krijg de eerste 4 maanden
gratis!

@Home 4 mnd. gratis
Bestel nu internet van
@Home en krijg niet 2, maar
de eerste 4 maanden gratis!

Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 6,95 per
maand. Nu 1 maand
proberen!

Orange ADSL + Telefonie
Het scherpste aanbod van
Nederland! Slechts € 14,95
per maand inclusief vaste lijn!

Goedkoopste simonly
120 min+10 sms € 2,50
200 min+90 sms € 7,95

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd
Ruim 400.000 mensen gingen
u voor

€ 190,- retour
Pak nu 1 jaar gegarandeerd
voordeel en € 190,- retour
met Energie:direct! Ergens
anders goedkoper? U krijgt
het verschil direct terug.

Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!
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Sony Ericsson

W580i

vanaf:

€ 12,50 p/mnd

Meer Sony Ericsson

LG

Viewty

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer LG

Nokia

N95

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer Nokia

bellen, gas en licht, tv kijken en internet.

Met het nieuwe design en de vele toevoegingen hopen we dat u nog

makkelijker kunt vergelijken. We horen graag uw mening in het

(eveneens vernieuwde) forum!

 Tip: Bezoek snel de vernieuwde Bellen.com site

Vacature: marketing/sales talent gezocht!

Voor de versterking van ons online marketing & sales team zoeken we

een ambitieus en sterk communicatief talent. Ben jij ondernemend,

gedreven en wil je graag werken bij een jong en dynamisch bedrijf waar

volop kansen liggen en waar de verdiensten uitstekend zijn? Zoek dan

contact met:

Ben Woldring (CEO) via ben(apenstaartje)bencom.nl

 

 

   Alice lanceert Easy: 20 Mb/s internet only

Alice biedt sinds het begin van deze maand ook internet only aan. Onder

de naam Alice Easy levert de provider een tot 20 Mb/s verbinding voor €

19,90 per maand. In dit bedrag zijn de lijnkosten al opgenomen. Om te

kunnen internetten, heeft u dus geen KPN-abonnement nodig. Alice

Easy werkt zonder vast contract en is hierdoor maandelijks opzegbaar.

Internet en telefonie

Alice Easy volgt op het vorig jaar

gelanceerde Alice Comfort dat een

combinatie is van internet en telefonie.

Comfort abonnees kunnen gratis naar

vaste nummers in Nederland bellen. De

maandelijke kosten hiervan liggen met € 29,90 exact een tientje hoger

dan die van Easy. Ook in dit bedrag zijn de lijnkosten al verwerkt.

Draadloos modem en activatie lijn

Gezien de hoge downloadsnelheid, relatief lage maandkosten en het feit

dat Alice geen vast contract kent, is Alice Easy een aantrekkelijk

product. Voor de volledigheid moeten er nog wel twee kanttekeningen

geplaatst worden. Wie nu geen actieve vaste lijn heeft, betaalt eenmalig

€ 69,- bij het aanvragen van Alice. Daarnaast levert Alice geen

draadloos modem. Die moet u dus nog wel apart aanschaffen als u

overal in huis wilt internetten.

 Internetten.nl vergelijkt alle breedbandproviders

   Tele2 winnaar onderzoek Consumentenbond

Tele2 is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste

internetprovider op het gebied van de combinatie van klanttevredenheid,

helpdesk, spamfilter en internetbellen.

Rectificatie uitslag

De top drie wordt verder gevormd door @Home en XS4ALL. In de

Consumentengids van april 2008 waarin de test vermeld staat, komt

@Home overigens nog als winnaar uit de bus. Deze informatie is echter

later door de Consumentenbond gerectificeerd omdat het aantal uren dat

de helpdesk van Tele2 geopend is, abusievelijk te laag was

weergegeven.

Geen tarieven

In het onderzoek zijn zaken als downloadsnelheden en

abonnementsbedragen niet meegenomen. Voor actuele gegevens op dat

 

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | 8,95 p/mnd.

Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | 6,95 p/mnd.

Vodafone
Scherp 250 + 75 SMS
8,95 p/mnd.

debitel
300 Sim Only
€ 17,50 | 10,95

p/mnd.

T-Mobile
Relax 250 Sim only
€ 14,75 | 9,00 p/mnd.

    Meer Sim only
    Belwijzer (advies)

 

 

    Meer gratis toestellen
    Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl
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gebied verwijzen wij u naar Internetten.nl.

Nieuwe aanbieding

Nagenoeg gelijktijdig met de uitslag van het onderzoek is Tele2

Compleet sterk gewijzigd. Tele2 heeft de prijs verlaagd, snelheid

verhoogd en minimale contractsduur verkort. Een tot 20 Mb/s verbinding

met een contractsduur van één jaar kost nu tijdens het eerste half jaar €

14,95 per maand. Daarna geldt het standaard maandtarief van € 29,95.

 Tip: vergelijk Tele2 Compleet op Totaalwijzer.nl

 

 

   Lebara Mobile: nu ook voordelig binnen Nederland

Een prepaid kaart van Lebara Mobile was in het verleden vooral

interessant voor wie mobiel naar het buitenland wilde bellen. Binnen

Nederland behoorde Lebara echter niet tot de prijsvechters. Sinds het

begin van deze maand echter is Lebara ook voor bellen binnen

Nederland scherp geprijsd.

Bonustegoed

Lebara geeft voortaan bij opwaarderen 50 procent extra beltegoed

cadeau. Hiermee komt de provider omgerekend tot een tarief van 12

cent per minuut. Dit maakt van Lebara de prepaidaanbieder met het

laagste minuuttarief van Nederland dat in piek- en daluren geldt.

Afrekenmethode

Naast het minuuttarief is ook het eventuele starttarief van belang.

Lebara hanteert een starttarief én rekent bovendien de eerste minuut

volledig af. Dit in tegenstelling tot andere prijsvechters die kiezen voor

één van beide opties. Zo rekenen LowCall en UPC de eerste minuut

volledig af en kennen Simyo en Tele2 Champion een starttarief.

Totale gesprekskosten

Rekening houdend met het minuut- en het starttarief is Tele2 Champion

het voordeligste product bij een gespreksduur tot ongeveer 30

seconden. LowCall is het goedkoopst bij gesprekken vanaf zo'n 30

seconden tot circa 3,5 minuut. Wie langer dan 3,5 minuut belt, betaalt

het minst bij Lebara.

Lebara tarieven naar het buitenland

Dankzij het bonustegoed is bellen naar het buitenland nog voordeliger

geworden met Lebara. Bellen naar een vast nummer in Verenigde Staten

bijvoorbeeld, kost na verrekening van het extra tegoed slechts 6 cent per

minuut.

 Tip: Advies op maat met de Belwijzer Mobiel

 

 

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl
 

 

 

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!

Deze kan zich hier abonneren
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