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Nu 60 euro korting op Internet+Bellen van Online

   Goedkope Sim Only Telfort en T-Mobile

Telfort heeft op 1 oktober de Sim Only tarieven verlaagd en komt

hiermee terug op eerdere prijsverhogingen. Hierdoor doet Telfort weer

mee in de TOP 5 Sim Only op Bellen.com! T-Mobile komt vanaf 19

oktober met 'Voordeelsim', een Sim Only prijsplan voor iedereen die

niet direct een nieuw toestel zoekt, maar wel wil besparen op

belkosten. Lees hier meer over deze sim-only prijsverlagingen

vanTelfort en T-Mobile.

Tip: vergelijk Sim Only abonnementen in de TOP 5 Sim Only op

Bellen.com

Houdt u uw bundel in de gaten?

Steeds meer mobiele providers rekenen de gesprekskosten per minuut

af. Voor 1 minuut en 1 seconde bellen worden er dan 2 minuten in

rekening gebracht. Dit kan per maand een groot verschil opleveren

met de werkelijke gemaakte belminuten.

Wist u dat uw belbundel door deze wijze van afrekenen véél eerder op

  

 

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

Tringg
Onbeperkt bellen en SMS-en
voor maar  € 24,95 per
maand. Bestel hier.

Canaldigitaal
Digitale TV met HD voor maar
€ 19,95 p.m. Nu met gratis
monteur!

SimOnly.nl
Ben 75 min/sms € 2,50. Ben
250 min/sms € 6,95.

Yourhosting
Uw eigen .nl domeinnaam het
eerste jaar € 1,-. Actie geldig
t/m 31 oktober 2009.

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25
p/mnd. Meer dan 650.000
webruimtes online!

 

Tringg
Tringg
€ 24,95

Tringg
Tringg 3G
€ 29,95

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/deze-herfst-volop-besparen.html

   
oktober 2009
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Samsung

S5230

vanaf:

€ 12,50 p/mnd

Meer Samsung

Nokia

N97

vanaf:

€ 39,95 p/mnd

Meer Nokia

Nokia

E75

vanaf:

€ 22,50 p/mnd

Meer Nokia

is dan u zou denken? En dat u dan hoge 'buitenbundeltarieven' moet

betalen? U betaalt met deze wijze van afrekenen gemiddeld maar liefst

24 procent meer per uitgaand gesprek en 19 procent bij inkomende

gesprekken! Een belstatus-applicatie kan uitkomst bieden. Lees het

volledige artikel

Tip: de Belwijzer Mobiel houdt rekening met de wijze van afrekenen

 

 

   Afgelopen met telefoonterreur

Het is afgelopen met de irritante, opdringerige

verkooptelefoontjes onder het eten of als u net

naar de tv zit te kijken. Donderdag 1 oktober is het

wettelijke Bel-me-niet register in werking

getreden en is het bedrijven verboden mensen te

bellen die hebben aangegeven daar niet van gediend te zijn.

Op zaterdagochtend waren er al 55 duizend inschrijvingen, aldus

Staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk. Hij stelt

dat blijkt uit de stormloop dat er zeker behoefte is aan een dergelijk

register. "Veel mensen willen dus van onverwachte telefoontjes af.

Bedrijven en telemarketeers zullen echt hun databestanden moeten

gaan opschonen."

Tip: lees hier hoe u van het Bel-me-niet register gebruik kunt maken!

Geschillencommissie 0900-nummers van start

Per 30 september zijn elf geschillencommissies officieel begonnen,

daaronder die voor informatiediensten en 0900-nummers.

Staatssecretaris Heemskerk en minister Hirsch Ballin gaven de aftrap.

Er zijn nu 44 geschillencommissies en daar komen er nog zeker vier

bij. Lees hier wat u er als consument aan heeft.

Tip: door op Internetten.nl op de providernaam te klikken kunt u zien

of deze bij de geschillencommissie ECD is aangesloten

 

 

   Tele2 lanceert Internet Thuis en Onderweg

De eerste combinatie van Vast (ADSL) + Mobiel Internet is een feit!

Tele2 heeft de primeur met 'Internet Thuis & Onderweg'. Vanaf 1

oktober biedt de provider combinatiepakketten die goedkoper zijn dan

wanneer men 2 aparte abonnementen neemt om thuis op de pc en

onderweg op de laptop te kunnen internetten. Lees hier meer over

Internet Thuis & Onderweg van Tele2.

Tip: vergelijk Mobiel Internet op de laptop

Opta waarschuwt providers om opzegtermijn

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl

LookingforBooking.nl
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Telecomwaakhond OPTA heeft 10 waarschuwingen uitgedeeld aan

aanbieders van telefoon, internet, televisie en radio voor het niet

duidelijk informeren van consumenten over de maximale opzegtermijn.

Sinds 1 juli 2009 kunt u, na afloop van de eerste contractsperiode, op

elk gewenst moment uw contract opzeggen met een maximale

opzegtermijn van één maand. Meer weten?

Tip: vergeet nooit meer op te zeggen met onze gratis Contract

herinneringservice

5 Tips voor veilig internetten

'Veilig internetten heb je zelf in

de hand.' Met deze slogan

probeert de overheid

consumenten te

waarschuwen voor alle

gevaren op internet. Veel

Nederlanders zijn zich niet

bewust, dat wat op internet wordt geplaatst, openbaar is en in

verkeerde handen kan komen. De overheid is daarom de campagne

gestart.

Tip: lees hier de 5 belangrijkste tips om veilig te internetten

Breedband blijft groeien

Tegen het einde van dit jaar heeft 1 op de 5 huishoudens wereldwijd

een aansluiting op breedband internet. Dat voorspelde

onderzoeksbureau Gartner. Er zijn nu 422 miljoen huishoudens met

zo'n snelle verbinding. Deze bevinden zich vooral in rijke ontwikkelde

landen. Nederland staat na Zuid-Korea op de tweede plaats op de

wereldranglijst: 80 procent van onze huishoudens heeft een

aansluiting.

Breedband heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel qua

aansluitingen, prijs als snelheid. Wie een beetje shopt en vergelijkt,

heeft al voor 20 euro per maand een supersnelle verbinding. Dat

hadden we tien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden!

Onderstaande TOP 5 toont de tarieven die gelden als u geen vaste

KPN-lijn heeft.

 

Tip: vergelijk de TOP5 breedband en kies op prijs en/of snelheid!

 

 

 

   Nog beter digitale tv vergelijken

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
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Om HDTV via de satelliet breed onder de aandacht te brengen,

lanceert SES Astra in november in samenwerking met

CanalDigitaal een grote publiekscampagne met als voorlopig eindpunt

de Olympische Winterspelen in Vancouver. Dit sportevenement zal in

Nederland via CanalDigitaal in HD worden aangeboden .

Vanaf deze zomer worden steeds meer zenders en programma's

doorgegeven in High Definition (HD)-kwaliteit. Zo zijn bij veel TV

aanbieders de zenders Nederland 1, 2 en 3 nu in HD te ontvangen.

Ondermeer Ziggo, UPC en Caiw geven deze kanalen in HDTV versie

door. Ook via CanalDigitaal kunt u Nederland 1 en nog zo'n 13 andere

zenders in hoge kwaliteit bekijken. En op korte termijn gaat UPC ook

alle vier de RTL-zenders in HDTV doorgeven.

  

Om die reden is de vergelijking op Digitelevisie.nl uitgebreid. U kunt nu

in één oogopslag zien of u de zenders uit de digitale tv pakketten ook

in HD-formaat kunt ontvangen. Via het tabblad in de TOP 5 vindt u de

HDTV abonnementen op prijs gesorteerd. Daarnaast wordt er in het

vergelijkingsoverzicht getoond of er een Digitale Video Recorder -ook

wel PVR genoemd- bij het abonnement geleverd wordt.

Tip: vergelijk hier alle digitale tv pakketten
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