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MOBIELE TELEFONIE

- Enorme prijsverschillen mobiel bellen naar het buitenland

12move
adsl
AY YILDIZ
beltegoed
bencom
Budget Phone
bundel

Er bestaan gigantische prijsverschillen op
het gebied van mobiel naar het
buitenland bellen. Wie 10 minuten naar
de VS belt, is bij de goedkoopste
aanbieder 1,27 euro kwijt. Bij de duurste
ruim 25 euro. Het is dus zeker de moeite
waard enkele voordelige alternatieven
onder de loep te nemen.

casema
CompuServe
DIS Telecom
e-zine
HEMA
kabel
kpn
Lebara
mobiel
nummerbehoud
orange
Oxxio
prepaid

Lebara Mobile en ortel mobile
bijvoorbeeld. Bij deze providers kost bellen naar de meeste
westerse landen (zelfs naar de VS en Australië) slechts 12 cent
per minuut. Bij Lebara kunt u kiezen voor prepaid of een
abonnement. Ortel is uitsluitend verkrijgbaar als
prepaidproduct.
KPN heeft recent het merk AY YILDIZ gelanceerd. Hiermee richt
zij zich primair op de Turkse gemeenschap in ons land. Met
deze nieuwe aanbieder kunt u voordelig naar Turkije, België en
Duitsland bellen.
Wie veel reist tussen Frankrijk en de Benelux zou zich eens moeten
verdiepen in Transatel. Zij hebben niet het allerlaagste tarief voor naar
het buitenland bellen, maar doordat u in het buitenland ook goedkoop
belt, kan een Transatel abonnement toch zeer aantrekkelijk zijn.

skype
sms
sony
speedlinq
tele2
t-mobile
Transatel
upc
vodafone
voicedata
voip

Ten slotte zijn er ook aanbieders waarmee u via een inbelnummer
goedkoop naar het buitenland kunt bellen. Bij deze aanbieders ligt het
minuuttarief voor veel landen op slechts één of enkele centen. Daar
bovenop komen nog wel de belkosten van uw mobiele abonnement.
Bedrijven die op deze manier werken zijn onder andere HEMA (die van
de legendarische rookworsten inderdaad) en Bel1649. Deze
alternatieven kunnen zeer interessant zijn indien u binnen uw mobiele
abonnement een lage minuutprijs betaalt.

ACTIES

Goedkoop bellen
naar het buitenland. Vanaf
2 cent per minuut met
HEMA Internationaal
Budgetbellen
Gratis web cam
bij Speedlinq 4 Mb ADSL.
Actie: € 9,95 per maand
Gratis Sony fotoprinter
HetNet Surfen & Bellen:
1e half jaar voor € 19,95
p.m., daarna € 29,95
Actie t/m 31 oktober:
gratis Sony fotoprinter
t.w.v. € 99 (reageer snel!)
Abel 4 Mb ADSL
slechts € 9,95 per maand
Gratis toptoestellen
in de T-Mobile webshop
vanaf € 15,75 p/mnd
(1-jarig abonnement)
Breedbandgekte.nl
ADSL voor € 4,95 p/mnd
Vergelijk nu alle acties!
Half jaar gratis stroom
Nu een half jaar gratis
stroom bij een stroom/gas
combinatie van Oxxio!
Eenvoudig overstappen!
Vodafone BloX
Bepaal je eigen voordeel!
Met Onbeperkt Bellen en
Onbeperkt SMS-en
KPN InternetPlusBellen
Inclusief gratis draadloos
modem! Actie: gratis Sony
fotoprinter t.w.v. € 99,(t/m 31 oktober)

Tip: Bekijk alle tarieven van mobiel bellen naar het buitenland

ADSL voor € 7,50

- Onbeperkt SMS'en en bellen met Vodafone BloX

Een 2Mb verbinding van
12move voor maar € 7,50
p.m. (2e jaar: € 10,- p.m.)

Vodafone heeft vorige week Vodafone BloX
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geïntroduceerd. Het zijn voordeelbundels die
gelden als aanvulling op een Basis
Abonnement. BloX zijn verkrijgbaar in drie
categoriëen: SMS/MMS, bellen naar vast en
mobiel internet. Ze zijn eenvoudig te
activeren en desgewenst na een maand al
weer uit zetten.
Wie voor Dubbel SMS/MMS kiest, krijgt 50%
korting op het versturen van SMS- en
MMS-berichten. Deze voorbeelbundel kost
maandelijks 2 euro. De fanatiekste SMS'ers kunnen voor een tientje per
maand kiezen voor Onbeperkt SMS. Hier geldt een maandelijks
maximum van 1.000 berichtjes. Maar volgens ons zit uw duim tegen die
tijd al volledig onder de blaren.
Onbeperkt Bellen naar vaste nummers kost maandelijks € 20,-. Hier is
het maximum 1.000 minuten per maand.
Ten slotte de BloX voor mobiel internet. In twee smaken: live! plus en
mobiel internet plus. Beide varianten bevatten onbeperkt surfen op
Vodafone live! sites en een gratis e-mail abonnement. Het onderscheid
zit 'm in de internet surfbundel, deze kent respectievelijke maxima van
1 uur/1 Mb en 10 uur/10 Mb. Inherent hieraan verschillen uiteraard ook
de kosten. De kleine bundel kost € 2,50, de grote € 10,-.
Tip: bezoek de mobiele Belwijzer voor beladvies
INTERNET

Orange ADSL+Telefonie
Nu slechts € 24,95 per
maand. Geen KPN meer
nodig. Downloaden tot 20
Mb en bellen voor 0 ct/min
Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 per
maand. Ruim 250.000
mensen gingen u voor
UPC Internet en Bellen
Het eerste jaar € 19,95 per
maand. Nieuw: met 100%
installatiegarantie
Probeer @Home gratis
nu 2 maanden vrijblijvend
en gratis proberen
Compuserve ADSL 4096
Eerste half jaar
€ 14,95 per maand
Orange acties

- Goedkoop bellen via een VoIP-aanbieder

Gratis toestellen met
dubbel beltegoed

Wie op telefonie en internet wil besparen, kan kiezen voor een
combinatiepakket. Bellen via een VoIP-aanbieder is een aantrekkelijk
Direct ADSL van KPN
alternatief. Vooral als u kabelinternet heeft omdat de vaste telefoonlijn Geen aansluitkosten, gratis
dan opgezegd kan worden. Bij ADSL blijft de vaste lijn wel noodzakelijk. draadloos modem, gratis
DVD-pakket

Enkele van deze VoIP-aanbieders zijn Abel
Telecom, Budget Phone, DIS Telecom en
Casema bundel
Voicedata. Zij leveren een kastje waarop u uw
bellen & internetten vanaf
bestaande telefoontoestel aansluit. Uw
€ 9,95 p/mnd
telefoonnummer kan ook gelijk blijven en bellen
kan ook als de computer uit staat.
Budget Phone 1684

Bij Abel Telecom bijvoorbeeld betaalt u slechts €
6,95 per maand. Hiermee belt u 24 uur per dag
gratis naar vaste nummers in Nederland.
Bovendien krijgt u de eerste maand, de
telefoonadapter, een DECT-set en nummerbehoud gratis. Een totale
korting van ruim 200 euro.
Daarnaast zijn er ook bedrijven als VoIPBuster en Skype die voordelig
of zelfs gratis bellen via internet aanbieden. Bij deze aanbieders is het
niet mogelijk uw bestaande nummer te behouden. De programma's
worden primair gebruikt om via de computer te bellen, alhoewel het
met wat technisch inzicht of speciale toestellen ook mogelijk is om via
een telefoontoestel te bellen.

Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt
Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis
Energie:direct
Laagste prijsgarantie. Nu
gratis € 65,energietegoed!

Tip: Advies op maat voor VoIP (vaste telefonie) en
Combinatiepakketten
- “KPN en kabelaars vechten, maar waar is de derde hond?”
In internetland maken DSL-providers zich op voor een kleine
aardverschuiving. KPN investeert fors in een nieuw basisnetwerk, met
als gevolg dat concurrerende DSL-netwerkeigenaren mee moeten met
KPN's nieuwe net. Er blijven eigenlijk maar twee netwerken over: xDSL
en kabel. Maar als twee honden vechten om een been, waar is dan de
derde die met het been heen gaat?
Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen!
BENCOM NIEUWS

- Ben Woldring Europa's favoriete ondernemer onder 25?
Ben Woldring, de man achter sites als Bellen.com en Internetten.nl is
genomineerd voor de titel "Europa's favoriete ondernemer onder 25".
De verkiezing wordt georganiseerd door het gerenommeerde
zakenmagazine BusinessWeek.
Als u vindt dat Ben deze titel verdient, kunt u hier uw stem uitbrengen.
Wij danken u al bij voorbaat voor uw steun.

COLOFON

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder redactie van Erik van der Veen,
eindredactie 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: ezineadvertentie@bencom.nl
(C) 1998 / 2006 - Bencom BV
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