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november 2009

Aantal abonnees: 63.609

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Stem op Bellen.com voor Website van het jaar 2009
Geld besparen? Niet laten doorverbinden!

Exclusief via deze site
Nu met € 60,- extra korting:
Razendsnel Internet (tot 20
Mb/s) + voordelig Bellen van
Online.

Mobiel internet op de laptop nu nog sneller en voordeliger
Column: De dag dat KPN de telefoon verwenst
Steeds minder ADSL aanbieders
Wordt de beloofde snelheid altijd gehaald?

Volledige vrijheid
Internet Thuis & Onderweg:
Vast en Mobiel internet van
Tele2 voor één vast bedrag
per maand.

KPN Digitenne bespaarcheck

SimOnly.nl
De goedkoopste
aanbiedingen: Vodafone 150
min + 100 sms € 6,95 of 275
min + 100 sms € 10,95 (1 jr).

Gaslicht.com en Energiewereld.nl 11e in Deloitte Fast 50

Tijdelijke aanbieding: Internet van KPN vanaf € 15,- p/mnd

Stem op Bellen.com voor Website van het jaar 2009
Bellen.com zorgt al jaren voor duidelijkheid in de wereld van de
mobiele telefonie. Al sinds 1998 maakt de site het vergelijken van
mobiele telefoon abonnementen en de zoektocht naar goedkoper
bellen een stuk makkelijker. Wij zijn dan ook heel blij voor 2009
wederom genomineerd te zijn voor Website van het jaar. Hierbij
kunnen wij de stemmen van u, de trouwe Bellen.com bezoeker, wel
gebruiken!

De website met de hoogste gemiddelde score wordt beste website van
2009, die met het hoogste aantal stemmen de populairste website van
2009. Onder de stemmers verloot de organisatie een Samsung 26
Inch HD Televisie en een PSP Go. De verkiezing loopt nog tot 18
november. Klik op de banner om rechtstreeks uw stem op Bellen.com
uit te brengen. Alvast heel erg bedankt!

Geld besparen? Niet laten doorverbinden!

Tringg
Onbeperkt bellen en SMS-en
voor maar € 24,95 per
maand. Bestel hier.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 650.000 webruimtes
online!
Canaldigitaal
Digitale TV met HD voor maar
€ 19,95 p/mnd. Nu met gratis
monteur!
Stem op Bellen.com
Stem op Bellen.com voor
Website van het jaar 2009 en
maak kans op een Samsung
26 Inch HD Televisie of een
PSP Go.
Voordelig 5 sterren hotel?
5 sterren hotels in Nederland
zijn nog steeds erg populair.
Vergelijk nu alle 5 sterren
hotels in Nederland op
LookingforBooking.

Tringg
Tringg
€ 24,95
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Telecomwaakhond OPTA eist op straffe van een dwangsom of boete
dat consumenten beter worden geïnformeerd over de kosten van
nummerinformatiediensten (vroegere 118).
Nummerinformatiediensten rekenen vaak niet alleen een tarief voor
het opzoeken van een nummer, maar brengen datzelfde hoge tarief
ook in rekening voor het gesprek dat volgt nadat consumenten zijn
doorverbonden. Dit kan erg onvoordelig uitpakken, zeker wanneer het
opgezochte nummer een gratis 0800-nummer is. In dat geval betaalt
u 70 of 80 cent per minuut voor een gratis nummer, alleen omdat u
bent doorverbonden door een nummerinformatiedienst.
U kunt veel geld besparen door u niet te laten
doorverbinden. De meeste
nummerinformatiediensten sturen een gratis
sms met daarin het gezochte nummer. U kunt
dan beter zelf het gezochte nummer bellen.

Tringg
Tringg 3G
€ 29,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Tip: vergelijk de tarieven van de
nummerinformatiediensten
Samsung

S5230
vanaf:

€ 9,50 p/mnd

Mobiel internet op de laptop nu nog sneller en voordeliger
Ook deze maand is er weer het nodige te kiezen in mobiel
internet abonnementen voor op de laptop. Of het nu om een
voordelig, een snel of een abonnement met onbeperkt
dataverkeer gaat, er zit vast wel iets voor u bij. Zo is er een
aanbieder die met een nieuw product, TweakMobile, in de TOP
5 mobiel internet zonder datalimiet binnengekomen. Dit is
werkelijk onbeperkt mobiel internet voor op de laptop, met een
snelheid tot 7 Mb/s. En dat voor maar € 49,95 per maand, in
binnen- en buitenland! Ook Vodafone heeft nu zeer scherpe
acties. KPN heeft het aanbod gewijzigd. Meer weten? Lees dan
snel verder

Meer Samsung

Nokia

N97
vanaf:

€ 35,- p/mnd
Meer Nokia

Nokia

E75

Tip: vergelijk hier alle mobiel internet abonnementen
vanaf:

€ 24,95 p/mnd

Column: De dag dat KPN de telefoon verwenst

Bellen en sms-en begint een secundaire functie van de mobiele
telefoon te worden.Wanneer komt de dag dat KPN de telefoon
verwenst? Dat kan geen decennia meer duren, voorspelt Erwin
Boogert in zijn maandelijkse column.

Meer Nokia

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Klik hier om de column verder te lezen
Bellen.com

Steeds minder ADSL aanbieders

Internetten.nl
Digitelevisie.nl

Het aanbod van ADSL aanbieders in Nederland
wordt steeds kleiner. Naast Compuserve
verdwijnt ook Het Net begin volgend jaar als
merknaam. En er zijn in de afgelopen jaren al
zoveel aanbieders verdwenen. Is dit een positieve ontwikkeling? Lees
hier meer.

Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
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Breedbandgekte.nl

Tip: vergelijk ADSL- én kabelbreedband op Internetten.nl

Wordt de beloofde snelheid altijd gehaald?

De afgelopen periode is veel te doen geweest omtrent de beloofde en
de werkelijk gehaalde snelheden van internetpakketten. Er zou sprake
geweest zijn van het afknijpen van verbindingen door UPC, waar zelfs
Kamervragen over gesteld zijn.
Op Internetten.nl wordt naast de werkelijke snelheid van het
internetpakket, gemeten door iPing, ook een prijs/snelheid rating
getoond. Dit is een combinatie van de snelheidsgegevens en van de
totale kosten van het internetabonnement in het eerste jaar, ingedeeld
in 4 prijscategorieën. Een abonnement met een hoge score biedt dus
een goede snelheid aan in vergelijking met andere abonnementen die
ongeveer hetzelfde kosten.
Momenteel staat UPC bovenaan, behalve in de goedkoopste
prijsgroep. Daar scoort Telfort Internet tot 20 Mb het best, op de voet
gevolgd door Online Internet tot 20 Mb (peildatum 15 oktober). Tele2
staat nu op de derde plaats, maar qua prijs In de Top 5
Internet+Bellen bovenaan met het goedkoopste pakket.

Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

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

Tip: kijk op Internetten.nl voor de werkelijk geleverde snelheden

KPN Digitenne bespaarcheck
KPN claimt digitale tv wel 50% goedkoper aan
te kunnen bieden. Dit is dan ten opzichte van
de analoge kabeltv-abonnementen van
concurrenten Ziggo en UPC. Voor € 8,50 per
maand krijgt u de 23 meest populaire tv
zenders en 19 radiozenders in digitale
kwaliteit.
Wilt u zelf kijken wat u kunt besparen op uw digitale tv abonnement?
Doe dan de Digitenne bespaarcheck op Digitelevisie.nl.
Tip: Lees of plaats ervaringen digitale tv providers

Gaslicht.com en Energiewereld.nl 11e in Deloitte Fast 50
Benergy is met Gaslicht.com en Energiewereld.nl
11e geworden in de Deloitte Technology Fast 50
2009, een jaarlijks terugkerende verkiezing van de
vijftig snelst groeiende internet- en
technologiebedrijven in de Benelux. Inmiddels is
Benergy ook genomineerd voor de Deloitte
Technology Fast 500 EMEA 2009.
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Tip: vergelijk de goedkoopste energieaanbieders op Gaslicht.com.
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