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Mobiele telefonie
- T-Mobile en Orange openen aanval op vaste telefonie
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Internet
- Prijzenoorlog in internetland: breedband vanaf € 7,50
Digitale televisie
- Live eredivisievoetbal ook bij KPN

Abel 4 Mb ADSL

Bencom nieuws
- Tot ruim 300 euro besparen in 5 minuten?
Het Net Surfen & Bellen. Met gratis fotoprinter van € 99,- (Adv.)

Elektran
energie
Energie:direct
e-zine
Frivius energie
internettelefonie
kpn
mobiel
netwerk
orange
Oxxio
samsung
sony
speedlinq
tele2
telefoonnummers
telfort
t-mobile

Gratis web cam
bij Speedlinq 4 Mb ADSL.
Actie: € 9,95 per maand
Gratis toptoestellen

T-Mobile en Orange openen op respectievelijk 3 en 17 oktober
de aanval op het vaste net. De providers lanceren diensten
waarmee u met uw mobiel vanuit huis voordelig naar vaste
nummers in Nederland belt. Ook de tarieven voor bellen naar
het buitenland zijn zeer scherp. Met de nieuwe diensten heeft u
genoeg aan één toestel. Hierdoor hoeft u nooit meer naar
telefoonnummers te zoeken.

in de T-Mobile webshop
vanaf € 15,75 p/mnd
(1-jarig abonnement)
Half jaar gratis stroom
Nu een half jaar gratis
stroom bij een stroom/gas
combinatie van Oxxio!
Eenvoudig overstappen!

T-Mobile Thuis is te bestellen in aanvulling op een T-Mobile
Gratis Samsung E900
Relax of Flex abonnement. Uw mobiel schakelt in en rond het
huis automatisch over naar het lage thuistarief. De dienst kost € i.c.m. Vodafone € 17,50
abonnement + 9000 gratis
6,95 per maand. Voor een tientje extra krijgt u 3000 minuten
weekendminuten
per maand waarmee u gratis naar vast kunt bellen. Ter
vergelijking, een KPN abonnement voor het vaste net kost
maandelijks € 18,16.
KPN InternetPlusBellen
Inclusief gratis draadloos

Orange Unique gebruikt een
modem! Actie: gratis Sony
speciale techniek die ADSL
fotoprinter t.w.v. € 99,en mobiele telefonie
combineert. Buitenshuis belt
ADSL voor € 7,50
u op het mobiele netwerk
Een 2Mb verbinding van
van Orange. In huis schakelt
12move voor maar € 7,50
het toestel over naar het
p.m. (2e jaar: € 10,- p.m.)
draadloze ADSL-netwerk van
de provider. Hierdoor belt u
Orange ADSL+Telefonie
via internet tegen
Nu slechts € 29,95 per
concurrerende
maand. Geen KPN meer
vastnettarieven. Met een extra belbundel van 10 euro per
nodig. Downloaden tot 20
maand, belt u onbeperkt naar Orange-abonnees en vaste
nummers. Orange brengt dit jaar drie toestellen op de markt die Mb en bellen voor 0 ct/min
de nieuwe techniek ondersteunen. In 2007 komen daar nog
Spotgoedkope site
zo'n tien toestellen bij.

upc
vodafone

slechts € 9,95 per maand

MOBIELE TELEFONIE

- T-Mobile en Orange openen aanval op vaste telefonie

CompuServe
consumentenbond

Gratis Sony fotoprinter
HetNet Surfen & Bellen: 1e
half jaar voor € 19,95
p.m., daarna € 29,95.
Tijdelijk met gratis Sony
fotoprinter t.w.v. € 99,-

Vaste telefonie
- Veelgestelde vragen over bellen via internet

@home
12move

ACTIES

Andere alternatieven voor het vaste net zijn onder andere
Samenbellen 500 van Telfort en de internet + bellen pakketten.

Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 per
maand. Ruim 200.000
mensen gingen u voor

Tip: Beladvies op Bellen.com: mobiele telefonie / vaste telefonie
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UPC Internet en Bellen

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

VA STE TEL EFO NIE

- Veelgestelde vragen over bellen via internet
Al ruim 20% van de huishoudens belt via internet. Hier komen iedere
dag duizenden nieuwe aansluitingen bij. Kostenbesparingen zijn de
drijfveer om te kiezen voor een internet + bellen pakket. Ook de
Consumentenbond adviseert over te stappen naar bellen via internet.
Toch bestaat er over dit onderwerp nog veel onduidelijkheid. Daarom
kort de meest gestelde vragen.

Het eerste jaar € 19,95 per
maand. Nieuw: met 100%
installatiegarantie
Probeer @Home
nu 2 maanden vrijblijvend
proberen voor maar
€ 17,95 p/mnd
Compuserve ADSL 4096

Kan ik mijn KPN-telefoonnummer behouden?
Ja, u kunt uw nummer gewoon meenemen naar de nieuwe provider.
Kan ik mijn telefoontoestellen blijven gebruiken?
Ja, dat kan. Deze kunnen eenvoudig op het modem worden
aangesloten. Voor ISDN- en draaischijftoestellen geldt dit niet.
Moet mijn computer aan staan als ik via internet bel?
Nee, bij de aanbieders die een combinatiepakket aanbieden, kunt u ook
bellen als de computer uitgeschakeld is.
Wat kan ik besparen door over te stappen?
Dit hangt sterk van uw huidige situatie, belgedrag en wensen af, maar
besparingen van tientallen euro's per maand zijn zeker niet
ongebruikelijk. Op Totaalwijzer.nl ziet u duidelijk wat u kunt besparen.
Zijn er dan helemaal geen nadelen?
Jawel, de kwaliteit van internettelefonie is nog niet altijd even goed,
maar problemen zijn gelukkig eerder uitzondering dan regel. Verder
kunt u bij een stroomstoring niet bellen, dus ook geen alarmnummers!
In dat geval is het verstandig dat u een (opgeladen) mobieltje bij de
hand heeft.
Hoe kan ik een internet + bellen pakket aanvragen?
Door te upgraden bij uw huidige provider of door over te stappen naar
een andere aanbieder. Doe in dit laatste geval eerst een postcodecheck
voor de beschikbaarheid. Vraag het pakket naar keuze aan. Zeg uw
huidige internetabonnement circa twee weken na de aanvraag op. Gaat
u van ADSL naar ADSL geef dan aan dat het om een overstap gaat. U
hoeft uw telefoonabonnement niet zelf op te zeggen. Dit doet de nieuwe
provider automatisch voor u.

Slechts € 12,50 per maand
Gratis naar Borsato?
Bij aankoop van een
abonnement in de Orange
Online Shop
Direct ADSL van KPN
Geen aansluitkosten, gratis
draadloos modem en gratis
DVD-pakket
Casema bundel
bellen & internetten vanaf
€ 9,95 p/mnd
Budget Phone 1684
Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt
Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis
Energie:direct
Laagste prijsgarantie. Nu
gratis ruim € 32,energietegoed!

Tip: Zie Totaalwijzer.nl voor alle internet + bellen pakketten!
INTERNET

- Prijzenoorlog in internetland: breedband vanaf € 7,50
Goed nieuws voor mensen die goedkoop willen internetten. Enkele
ADSL-aanbieders zijn momenteel enorm aan het stunten met hun
tarieven. Zo bieden Abel Telecom én Speedlinq een 4 Mb abonnement
aan voor € 9,95 per maand. De abonnementen hebben een looptijd van
één jaar. Wie klant blijft, gaat in het tweede jaar ongeveer een tientje
per maand meer betalen. Als tijdelijke actie geeft Speedlinq een web
cam weg aan nieuwe abonnees.
Wie ook in het tweede jaar heel voordelig uit wil zijn, zonder van
aanbieder te hoeven wisselen, kiest 12move ADSL Start (tweejarig
contract). Voor deze 2 Mb-verbinding betaalt u een maandtarief van €
7,50 in het eerste en € 10,- in het tweede jaar. Hiermee is 12move
over twee jaar zo'n 90 euro goedkoper dan de concurrentie.
Voor deze goedkope ADSL-pakketten heeft u nog wel een vaste lijn
nodig. Hierdoor kan kabelinternet ook een aantrekkelijk alternatief zijn.
Zo bieden Casema, @Home en UPC breedbandinternet aan vanaf zo'n
15 euro per maand. Hiervoor heeft u wel een kabeltelevisieabonnement nodig.
Tip: Zie de Top 5 op Internetten.nl voor de goedkoopste aanbieders
DIGITALE TELEVISIE

- Live eredivisievoetbal ook bij KPN
We hebben weer een bewijs dat sport verbroedert. Als de bedrijven
KPN en Tele2-Versatel gezamenlijk in één
nieuwsitem voorkomen, is het bijna
onvermijdelijk dat de termen "kort geding" en
"rechtbank" in het artikel staan. Dit keer niet,
de bedrijven gaan namelijk samenwerken.
Tele2 gaat een televisieproduct onder eigen
merknaam aanbieden op het netwerk van
Digitenne en KPN gaat de voetbalkanalen van
Tele2 uitzenden.
Dit laatste betekent voor de ruim 230.000 Digitenne en Mine klanten
dat ook zij toegang krijgen tot de live eredivisiewedstrijden. Dit als
aanvulling op de eerder dit jaar gelanceerde clubkanalen van PSV, Ajax
en Feyenoord.
Tip: Surf naar Digitelevisie.nl voor alle aanbieders
BENCOM NIEUWS
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- Tot ruim 300 euro besparen in 5 minuten?
In deze nieuwsbrief komt u regelmatig besparingstips tegen op het
gebied van internet, telefonie en digitale televisie. Maar wist u dat het
eigenlijk nog eenvoudiger is om flink te besparen op uw energiekosten?
Overstappen kost u slechts enkele minuten en verder verandert er niet
zo veel. Er komt geen nieuwe aansluiting en ook de leidingen en kabels
blijven zoals ze zijn. U blijft gewoon dezelfde energie ontvangen, alleen
nu van een andere leverancier tegen een lagere prijs. Bij een
gemiddeld verbruik is het verschil tussen de goedkoopste en duurste
aanbieder ruim 300 euro op jaarbasis. De Top 5 van goedkoopste
aanbieders bestaat uit Energie:direct (twee pakketten), Elektran,
Frivius energie en Greenchoice.
Tip: Bekijk de energie Top 5 op Gaslicht.com of Energiewereld.nl

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
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Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
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