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Exclusief: Snel Internet + Bellen nu met € 75,- retour!

   Zo'n iPhone verdient toch... KPN, Vodafone of T-Mobile?

De verkoop van de iPhone 4 blijkt voor Vodafone

bijzonder goed uit te pakken. Blijkbaar is de afzetmarkt

voor deze hippe smartphone nog steeds niet

verzadigd. Vodafone laat weten dat er in de eerste

twee dagen in totaal 10.000 stuks van de iPhone over

de (virtuele) toonbank zijn gegaan.

Van KPN geen berichten dat het storm loopt met de verkoop van de

iPhone 4. Wel is het toestel tijdelijk in prijs verlaagd bij deze provider,

die desalniettemin het duurst is. KPN adverteert met de slogan “Zo’n

iPhone verdient toch een topnetwerk?”, een steek onder water naar

T-Mobile vanwege de netwerkproblemen. Op haar beurt adverteert

T-Mobile met de slogan “Zo’n iPhone verdient toch een abonnement

met onbeperkt internet?”, een verwijzing naar KPN die alleen iPhone-

abonnementen mét datalimiet aanbiedt.

T-Mobile gaat het iPlan-abonnement, dat eerst alleen beschikbaar was

voor de iPhone, nu ook combineren met andere toestellen.

Belangrijkste kenmerken van dit abonnement zijn dat gebruikers

onbeperkt mobiel kunnen internetten en per seconde worden

afgerekend met een minimum van een minuut. Bij T-Mobile kun je nu

bovendien van sneller internet genieten, de downloadsnelheid is

verdubbeld.

Tip: vergelijk alle iPhone abonnementen op Bellen.com

  

 

Online Cashback actie
Exclusief: tot 20Mb/s Snel
Internet en zeer voordelig
Bellen nu met € 75,-
cashback cadeau. Bekijk
actie!

Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd

Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | Simpel 2,50

Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.

Scarlet Family
Voordelige telefonie, internet
en digitale TV. Nu met de
eerste week gratis Eredivisie
Live.

UPC Alles-in-één Zakelijk
Voordelig Bellen, Digitale
televisie, 25 MB Internet met
Servicedesk voor
ondernemers en 1 factuur
voor alle diensten. Kijk nu op
upc.nl/business

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

 

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

   
december 2010
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Apple

iPhone 4

vanaf:

€ 60,- p/mnd

Meer Apple

Samsung

i9000
Galaxy S

vanaf:

€ 32,50 p/mnd

Meer Samsung

HTC

Desire

vanaf:

€ 25,- p/mnd

Meer HTC

Column: Niet gevraagde cadeaus toch gekregen

Wat een leuke afsluiting van het jaar. Krijgen

we zomaar twee cadeaus van

telecomaanbieders zonder dat we er om

hebben gevraagd. Niet dat er binnenkort

onverwacht iets onder de boom ligt, maar

Vodafone en KPN geven toch iets waar we

lang op hebben moeten wachten:

transparantie in prijzen. Lees hier de eindejaarscolumn van Erwin

Boogert.

T-Mobile vernieuwt Relax abonnement

T-Mobile voert voor het einde van dit jaar een fors aantal wijzigingen

door. Dit geldt voor zowel de tarieven voor mobiele

telefoonabonnementen als voor de snelheden van mobiel internet voor

de laptop.

Bij het nieuwe Relax abonnement gaat bellen,

sms’en, mms'en en internetten uit één bundel.

Uniek is dat belminuten, sms’jes, mms'jes en

MB's inwisselbaar zijn: één sms of mms staat

gelijk aan één MB en één minuut bellen. Onbeperkt houdbaar tegoed

blijft, evenals voordeelbundels met echt onbeperkt internet. Afrekenen

gaat per eenheid, dus per minuut, sms, mms of MB. De snelheid van

internet is verhoogd en de prijs is verlaagd.

Aan de hand van de oude en nieuwe prijslijsten heeft Bellen.com de

voor- en nadelen van de nieuwe T-Mobile Relax abonnementen alvast

op een rijtje gezet.

Pakken de wijzigingen positief of negatief uit? Upload uw

telefoonrekening(en) en laat het razendsnel berekenen met behulp van

de RekeningScan.

Vodafone: betalen per seconde weer mogelijk

Vanaf 1 januari aanstaande kunnen klanten

bij Vodafone weer kiezen voor een

abonnementsvorm die per seconde afrekent.

Het bedrijf geeft toe dat het onderschat heeft

welk belang gehecht wordt aan afrekenen per

seconde. Eind oktober liet Vodafone aan

Vara's Kassa weten dat het voorlopig niet van

plan is om de minuutafrekening terug te

draaien. Lees meer.

 

 

   Goedkoop mobiel internet op wintersport

Goed nieuws voor

wintersporters! Mensen die

tijdens hun verblijf in

bijvoorbeeld Oostenrijk,

Zwitserland of Frankrijk via hun

mobiel willen internetten,

hoeven sinds1 december niet

meer te vrezen voor een torenhoge rekening. 

Althans, wanneer zij klant zijn van Vodafone. Deze provider laat

gebruikers vanaf deze maand internetten voor Nederlandse prijzen in

Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95

Telfort
400 Sim only
€ 22,00 | € 11,95

     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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16 Europese landen. Daarvoor moet je wel 2 euro per dag of 5 euro

per maand bijbetalen. Lees meer.

Tip: lees alles over bellen en internetten in het buitenland op

Vakantiebellen.com

Internetten.nl iPing prijssnelheidtest november

In de resultaten van de Internetten.nl iPing

prijssnelheidstest november 2010 zijn een aantal

verschuivingen zichtbaar. Telfort haalt wederom

de hoogste score bij de internetabonnementen in

de categorie tot € 240,-. Tele2 heeft de tweede

plaats van Online overgenomen.

Ook bij de Internet+Bellen pakketten neemt Tele2

de tweede positie in. Telfort staat hier onveranderd op de eerste plaats

in de categorie tot € 360,-. Het Alles-in-één voordeelpakket van UPC

staat nog steeds als beste bovenaan bij de Internet + Bellen + TV

abonnementen in de categorie tot € 600,-.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor providers om bovenstaande

stempel op de eigen website te voeren. Grote kans dat u deze dus

binnenkort tegenkomt!

Internet abonnementen (tot € 240,-):

Telfort Internet Plus iPing rating 5

Tele2 Internet tot (20Mb) iPing rating 5

Internet+Bellen abonnementen (tot € 360,-):

Telfort Internet Plus en Vast bellen iPing rating 5 

Tele2 Internet (tot 20Mb) en vast bellen iPing rating 5

Internet+Bellen+TV abonnementen (tot € 600,-):

UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard iPing rating 3

Tele2 TV, Internet en Bellen tot 20 Mb iPing rating 4

Overigens blijkt uit onderzoek van Telecompaper dat de

downloadsnelheden het afgelopen jaar zijn gestegen.

 

 

   KPN wijzigt tarieven vaste telefonie

KPN wijzigt volgend jaar de beltarieven voor

InternetPlusBellen en BelVrij, de belangrijkste

abonnementen voor thuisbellen. Beide

abonnementen krijgen hetzelfde starttarief en

dezelfde betarieven. Daarnaast kost bellen vanuit

huis naar een vast nummer evenveel als bellen naar

een mobiel nummer.

Dat betekent dat het tarief voor bellen met uw vaste telefoon naar

vaste nummers omhoog gaat, terwijl het goedkoper wordt naar mobiele

nummers te bellen. Voortaan geldt één tarief van 9 cent per minuut

vanaf de vaste telefoon naar zowel vaste als mobiele nummers binnen

Nederland. Lees hier wat nog meer duurder wordt. 

 

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

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.
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Welke mogelijkheden heeft u als u veel naar vaste nummers belt en

daardoor straks duurder uit bent?  U kunt uw abonnement kosteloos

opzeggen voor 15 januari a.s. (KPN geeft nu die mogelijkheid) en

overstappen naar een andere provider als Tele2, Ziggo, Online, UPC,

Alice, Telfort etc. Of kiezen voor een Voordeeloptie bij KPN, zoals

BelOnbeperkt Altijd waarmee je voor 10 euro dag en nacht onbeperkt

kunt bellen naar vaste nummers in Nederland. Zodoende profiteer je

vanaf 15 januari namelijk wel van het verlaagde tarief voor bellen naar

mobiel, maar heb je geen last van de verhoogde tarieven naar vaste

nummers! 

Tip: vergelijk alle providers met de Belwijzer Internet+Bellen

Beste acties voor dure decembermaand

Om de dure decembermaand weer een beetje te boven te komen,

hebben we de beste aanbiedingen voor internet, bellen en tv voor u op

een rijtje gezet. Deze abonnementen zijn de goedkoopste van

Nederland en staan dan ook in de TOP 5.

Heeft u voor internet en telefoon verschillende abonnementen en zoekt

u één provider voor het complete pakket, inclusief digitale tv? Wij

bieden hiervoor een handige overstapservice. Hiermee kunt u

eenvoudig bekijken welke provider het beste en voordeligste Alles-in-1

pakket heeft.

Wist u dat u dan elke maand minimaal een paar tientjes goedkoper uit

bent? Het scheelt op jaarbasis een kleine 300 euro door over te

stappen op een totaalpakket. Drie losse contracten voor bellen,

internet en tv kosten gemiddeld 19+25+16,50= 60,50 euro per maand.

Dat komt neer op zo'n 726 euro per jaar, terwijl u bij het goedkoopste

totaalpakket slechts 450 euro aan abonnementskosten kwijt bent!

Bovendien kunt u profiteren van hoge kortingen die providers geven in

de vorm van een cashback die u op uw rekening gestort krijgt. Zo krijgt

u van Online op verschillende pakketten 40 euro retour en Tele2 geeft

65 euro cashback op het Internet tot 20Mb pakket. Let wel, de

exclusieve acties gelden alléén als u overstapt via Internetten.nl of

Totaalwijzer.nl. 

Tip: stap hier over op alles-in-1 en bespaar ruim 200 euro

 

 

   Benergy in Deloitte Technology Fast 500

Benergy is dit jaar op de 137e plaats in de

Deloitte Technology Fast 500 geëindigd.

Het is de tweede opeenvolgende keer dat

Benergy een plaats in deze prestigieuze

lijst heeft weten te bemachtigen, vorig jaar

stond het bedrijf achter de sites

Gaslicht.com en Energiewereld.nl op de

90e plaats. Lees hier het volledige artikel.
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