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ADSL Basis 4 Mb - De eerste zes maanden 15 euro p/m

ADSL nog lang niet uit de gratie
Veel ADSL-gebruikers zouden
overstappen op het snellere
kabelinternet. ADSL is uit de
gratie volgens de kabelsector. Dat
komt omdat internet via de kabel
vijf tot zes keer zo snel is als het
maximum voor ADSL. UPC Fiber
Power biedt bijvoorbeeld 60
Mbps of 120 Mbps en Ziggo
verhoogde recent de snelheid van zijn snelste internetabonnement Z3i
naar 40 Mbps. Maar hoe zit het met de beschikbaarheid en de prijs?
Lees meer
Tip: Check beschikbaarheid en vergelijk prijzen op
Internetten.nl (foto: flickr)

Actie van Online
Speciale actie voor
Internetten.nl bezoekers: 4Mb
Internet eerste half jaar €
15,- p/m. Daarna een vaste
lage prijs van € 18,- p/m
Gratis Digitenne testen
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 7,50 per
maand en overal te
gebruiken. Nu 1 maand gratis
uitproberen!
Apple iPhone 3G voor 0
iPhone gratis met onbeperkt
internet voor slechts € 33,per maand. Officiele
simlockvrije versie.
Beperkte voorraad. Op=Op.
Meer info? Klik hier.
Alice Comfort proberen?
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd. Exclusieve
actie: Alice 2 maanden gratis
op proef (alleen dit weekend)!
Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor
Nu bij VTU Telecom
Exclusieve actie: € 5,- korting
p/mnd op KPN Zakelijk!
Telfort Internet
Tot 4Mb snelheid tijdelijk voor
maar € 14,95 p/mnd.
Inclusief de kosten voor de
vaste lijn!
Gratis Acer Laptop +
Samsung
Vodafone 150 min/300 SMS
Slechts € 18- per maand!
Superactie bij Tele2
Internet en Bellen nu het
eerste halfjaar € 90,- korting!
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Apple bewijst het: de klant is koning. Het bedrijf wijst de weg wat de
toekomst van mobiel internet betreft. Telecomaanbieders hebben het
nakijken nu onomstotelijk vaststaat dat ze de wijsheid niet in pacht
hebben...
Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen

T-Mobile G1: de telefoon gemaakt voor internet

Vanaf 30 januari start T-Mobile exclusief met de verkoop van de
langverwachte G1. Het toestel draait op Googles mobiele
besturingssysteem Android. Naast bellen en fotograferen is de
'telefoon gemaakt voor internet'.
Wilt u gratis in het bezit komen van het mobieltje? Dan moet u een
tweejarig Relax 300-abonnement voor € 29,50 per maand afsluiten.
Hiermee krijgt u naast de G1 twee jaar lang gratis onbeperkt toegang
tot internet met web ‘n’ walk Plus. Gebruikers die voor een ander
abonnement kiezen, kunnen het apparaat tegen bijbetaling in het bezit
krijgen.
Tip: Vergelijk toestellen en abonnementen met de Toestelwijzer

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!
"Stijgende
energietarieven!"
Vergelijk het energieaanbod
op Gaslicht.com, stap over en
bespaar direct tot 390 euro!

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95
Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Vodafone
Scherp 250
€ 7,95

Bespaar 240 euro met Totaalpakket
Heeft u voor internet, telefonie en
tv afzonderlijke abonnementen?
Dan laat u hoogstwaarschijnlijk
maandelijks minstens 20 euro
liggen. Een
combinatieabonnement is
goedkoper, leert een berekening
op basis van cijfers van het CBS,
OPTA en Bellen.com.

debitel
250 + 75 Sim only
(KPN)
€ 17,50 | € 7,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Nokia

N96

Drie losse contracten voor de vaste telefoon (19 euro), internet (25) en
tv (16,50) kosten het gemiddelde huishouden zo'n zestig euro per
maand. Een drie-in-éénpakket kost bij HetNet, Ziggo en Tele2 maar
veertig euro. Met zo'n totaalpakket kan ook nog eens fors worden
bespaard op... ja, op wat eigenlijk? Lees meer

vanaf:

Tip: Vergelijk en bestel totaalpakketten op TOTAALWIJZER

LG

€ 27,50 p/mnd
Meer Nokia

Renoir
Provider Online met vaste lage prijzen
vanaf:

Provider Online heeft op dinsdag 27 januari de prijsopbouw van haar
ADSL- en Telefonie abonnementen gewijzigd. In navolging
van bijvoorbeeld Telfort en Alice hanteert Online nu ook het 'vaste lage
prijs' principe. Daarnaast zijn enkele kostenposten geschrapt
zoals nummerbehoud en KPN lijnhuur.
Dat betekent dat de abonnementsprijzen tussen het eerste en tweede
jaar minder ver uiteenlopen voor ADSL Basis en Extra +
Telefonie. Of u hierdoor voordeliger uit bent, leest u hier.

€ 12,95 p/mnd
Meer LG

Nokia

N95

Tip: vergelijk alle Internet + Bellen providers via de Belwijzer
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vanaf:

€ 14,50 p/mnd
Meer Nokia

Uitslag BelBewustQuiz en lustrumactie

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

De BelBewustquiz n.a.v. het 10-jarig bestaan van Bellen.com is erg
vaak ingevuld. Het bleek best nog wel moeilijk om alle tien vragen
goed te beantwoorden. Gelukkig kon u direct na het invullen het juiste
antwoord te weten komen... Niet alleen de quiz trok veel deelnemers,
we werden ook overspoeld met gedichten, limericks, slogans en
anekdote's.

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl

Het was voor de jury dan ook een behoorlijke klus om uit al deze
inzendingen de prijswinnaars te bepalen. Klik hier voor een selectie.
Alle winnaars hebben inmiddels per mail bericht gekregen en kunnen
één dezer dagen hun cadeau verwachten.

Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

En viel u niet in de prijzen, u won er toch iets mee! Via de antwoorden
van de BelBewustQuiz werd u zich namelijk bewust van goedkoper
bellen! Op naar het volgende lustrum van een van de andere Bencomsites...

Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl

Tip: houd www.gaslicht.com goed in de gaten!
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