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- 2004 ook veelbewogen jaar in telecomland
Het jaar 2004 was een veelbewogen jaar in telecomland. Zo gingen
onder druk van telecomtoezichthouder OPTA de tarieven voor bellen
van vast naar mobiel in slechts een jaar tijd van zo'n 31 cent per minuut
naar ongeveer 20 cent per minuut in de piekuren. Ook schaften diverse
Carrier PreSelect aanbieders in 2004 de minuutprijzen voor bellen naar
vaste nummers binnen Nederland af, waardoor u door het kiezen van
de juiste aanbieder, op de starttarieven na, gratis kunt bellen.
Eenzelfde ontwikkeling is waar te nemen op het gebied van
breedband internettoegang. In een jaar tijd werden ADSL en
kabelsnelheden soms meer dan verdubbeld terwijl de prijzen
konden halveren. Overstappen oftewel switchen is daarom
noodzakelijk, want als u blijft zitten dan betaalt u gewoon
teveel! Gelukkig is het overstappen onlangs veel gemakkelijker
geworden. Om u ermee te helpen biedt Internetten.nl gratis
Eerste Hulp Bij Overstappen van breedband naar breedband. De
Contractwizard is hierbij een handig hulpmiddel, waardoor u er
tijdig aan herinnerd wordt wanneer uw ADSL- of
kabelabonnement afloopt.
In 2005 zal bellen en televisie via uw internetverbinding doorbreken.
Digitale tv geeft u eindelijk keuzemogelijkheden. Men zit niet meer vast
aan de kabel, waardoor er een gezonde concurrentie zal ontstaan. Naar
verwachting kijken volgend jaar al 1 miljoen gezinnen digitaal via de
schotel, digitenne, KPN of kabel. Bellen.com volgt de ontwikkelingen op
de voet en zal u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte houden.

prepaid
scarlet
simkaart
tiscali
voicemail

Het bellen via internet wordt nu reeds -al of niet gebundeldaangeboden, zoals Talkin'2Ya van Budget Phone Company. Bundels
geven vaak voordeel, zodat wie combineert profiteert (bijv. bij Scarlet
en UPC).
We wensen u een prettige jaarwisseling en een belbewust 2005!

wanadoo
MOBIELE TELEFONIE

- Nieuw: goedkoopste mobieltje vinden op Bellen.com
Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Talkin`2Ya
Gratis bellen met je pc?
Gebeld worden op je pc?
Voicemail op je pc? Je
eigen internettelefoon
compleet met
telefoonnummer, voicemail
en beltegoed!
Orange shop

Nummerinfo

Tags:

ACTIES

Vele honderdduizenden mensen hebben al de weg gevonden naar de
Belwijzer op Bellen.com, waarmee het mogelijk is razendsnel het beste
abonnement te laten berekenen. Sinds kort geeft de Belwijzer ook
antwoord op de vraag: welk toestel is waar het goedkoopst?

Eindejaarsknaller: Orange
SPV C500 + gratis
Butterfly Bluetooth
headset
Bel1649
Bel nu voor NUL cent per
minuut naar alle vaste
nummers in Nederland!
T-Mobile actie
De Nokia 3650 PrePaid
voor €99,95 incl. €10
beltegoed. Kijk voor deze
en andere aanbiedingen in
de Eindejaars Actiewinkel.
Wees snel, want de actie
loopt t/m 31 december!
Direct ADSL Go van KPN
Nog 2 dagen... Direct ADSL
van KPN met ruim € 150
voordeel! Al ADSL via
Planet, Wanadoo of Tiscali,
stap dan gratis over en
bespaar elke maand geld!
Tele2 Onbeperkt
Onbeperkt bellen voor 0
cent p/min naar alle vaste
nummers in Nederland. Tot
6 januari de eerste maand
zonder vaste kosten.
Wanadoo ADSL Lite
Ruim 233 euro voordeel
voor snelle beslissers!
Vodafone Online winkel
3 maanden gratis Bel
TeGoed en €100 voordeel!
Casema Kabelbreed
Internetten via de kabel, 6
maanden lang maar € 9,95
en binnen 2 weken in huis.
Super actie van Hi
Gratis iPod t.w.v. € 439 bij
een Hi abonnement!
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Door in het resultaatscherm van de Belwijzer te klikken op "zoek
toestel", krijgt u direct een overzicht van alle toestellen die u kunt
combineren met het abonnement van uw keuze. U vergelijkt er
eenvoudig de belangrijkste eigenschappen van de toestellen en u ziet
direct bij welke shop u het beste terecht kunt voor de aanschaf. Prijzen
lopen behoorlijk uiteen, waardoor u bij een 1 of 2 jarig abonnement al
snel 100 euro bespaart door de juiste shop te kiezen.

Scarlet One

Op dit moment bevat de Belwijzer vrijwel uitsluitend prijzen van online
aanbieders en winkels van operators. Binnenkort zullen ook grote
winkelketens meedraaien in de vergelijking.

12x sneller internetten
voor vast laag bedrag van
slechts € 19,95 per
maand.

Bellen en internetten via 1
abonnement! Nu met
GRATIS bellen binnen
Nederland en GRATIS
installatie aan huis!
Tiscali ADSL Start

Telfort Prepay

INTERNET

- Column: “Ober! Mag ik wifi bij mijn koffie?”
Dat is geen rare vraag als je bij Engelse of Amerikaanse koffieketens
naar binnen wandelt om wat te drinken. Grote stickers op de voordeur
van bijvoorbeeld koffieketen Starbucks wijzen de drinklustigen op de
aanwezigheid van draadloos internet, dat tegen betaling te gebruiken
is. Maar het internet is er zo kaal als koude slappe koffie, een
belediging voor lokale ondernemers, bioscopen, podia en
toeristenbureaus.

Elke 3e minuut gratis
bellen, onbeperkt
houdbaar beltegoed en
sms-en voor maar 8 cent!
Actieknaller: simkaart met
€ 15,- beltegoed voor 10
euro.
Energie:direct

Stap nu over en ontvang
een JVC DVD-speler of kies
voor 20% korting op de
Draadloos internet, ook wel wifi genoemd, is de redder van
honderdduizenden zo niet miljoenen huwelijken wereldwijd. Sinds Agere gemiddelde landelijke
elektriciteitsprijs.
in Nieuwegein het draadloze communicatieprotocol rond 1990 uitvond,

wifi is net als Bluetooth een vinding van Nederlandse bodem, zitten
huisvaders en kinderen niet meer hele avonden op de
spreekwoordelijke zolderkamer te internetten. Met wifi kan de laptop
naar de huiskamer worden verplaatst, inclusief een draadloze
verbinding met de kabel- of ADSL-aansluiting. Geen ruzies meer over 's
avonds niet beneden zijn, maar hoogstens over wie de computer nu
weer vast mag houden.

Speedlinq X-tra 256
Met vaste lage prijs van €
14,95 en een tijdelijk
actietarief van € 4,95 is dit
het goedkoopste ADSL
abonnement! Reageer
snel.

Lees de column van Erwin Boogert snel verder....

COLOFON

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van Ben Woldring. Deze
nieuwsmail is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, aansprakelijkheid kan Bencom echter
niet aanvaarden! Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Adverteren? Mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
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