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Beste abonnee,

‘ff aand8 vr sms: hhh, 20! :-) schrijft een Belgische krant. De
laatste tijd versturen we steeds vaker een Whatsapp of een
Twitterberichtje dan dat we sms’en. Dit veranderend belgedrag
kost providers miljarden. Dat moet toch ergens anders vandaan
komen en dus worden mobiele databundels duurder. Toch kunt u
een hoge telefoonnota voorkomen met onderstaande tips.
Verder blikt onze columnist alvast vooruit op 2013: het gaat over
shoppen en spelen, maar niet over Sinterklaas of de kerstman…

Met de beste wensen alvast.
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Mobiele telefonie

Meer data, minder belminuten en sms'jes

We bellen maandelijks gemiddeld 97
minuten en versturen 36 sms-berichten,
terwijl we zo'n 177 MB aan data verbruiken
per smartphone, tablet of dongel. Dat blijkt
uit de laatste marktcijfers van de Opta.
Tele2, Simyo en hollandsnieuwe hebben op

dit moment de beste sim only deals voor dit profiel. Benieuwd
wat hiervoor het voordeligste abonnement mét toestel is? Onze
Belwijzer rekent het razendsnel voor u uit.

Tips voor een lagere telefoonrekening

Écht onbeperkt bellen
Écht onbeperkt mobiel bellen
voor € 35,- p/m, nu bij KPN

Telfort Superkoopje
Korting op Simonly. 300min +
100sms voor €12,00 €7,50

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor € 1,50 p/mnd. Meer dan
1.000.000 webruimtes online!

Youfone
250 1 jaar

€ 9,98 | € 4,99

Simyo
XXL

€ 27,00

Simyo
300 voordelig

€ 7,00

Tele2
SmartMix Sim Only
300

€ 9,00 | € 7,00

Telfort
Basis Sim Only + 300
minuten

€ 9,00 | € 7,00

» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Samsung
Galaxy S II
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We verbruiken steeds meer mobiele data en
dat gaat steeds meer kosten. Het is daarom
belangrijk om je eigen bel- en dataverbruik
goed in te schatten. Bellen.com zocht het

uit voor Kassa en Ben Woldring legt uit wanneer je het best een
leasetoestel, een toestel met abonnement of juist een nieuw
toestel met een los sim only abonnement moet kiezen.

Alleen betalen voor wat je belt

Operators moeten volgend jaar minimaal één
abonnement aanbieden waar per seconde
wordt afgerekend en zonder starttarief.
Verder moet het tarief vergelijkbaar zijn
met dat van andere door de aanbieder

aangeboden abonnementen. Dit staat in het gewijzigde artikel
van de Telecomwet die op 1 januari in werking treedt. Wat houdt
dit precies in?

Op welke telefoons werkt NL-Alert?

NL-Alert werkt nog niet op alle mobiele
telefoons. Zo krijgt u bij een noodsituatie
op dit moment nog geen tekstberichtje van
de overheid als u in het bezit bent van
bijvoorbeeld een iPhone. Om te weten op
welke telefoons het nieuwe alarmmiddel wel
werkt, kunt u kijken op de instelhulp.

Video impressie Samsung Galaxy S III

De Samsung Galaxy S III is het best
verkopende Android-toestel op de markt.
Onlangs heeft Bellen.com een uitgebreide
review van de Samsung Galaxy S III gemaakt.
Mocht u het toestel ook in beeld willen
bewonderen, bekijk dan onze video
impressie van de Samsung Galaxy S III.

Review Samsung Galaxy Note II

De Galaxy S III en de Galaxy Note II draaien
nagenoeg dezelfde Android-versie. Daarom
hebben we voor de review van de Galaxy
Note II alleen de punten behandeld die
wezenlijk van elkaar verschillen. Lees hier
de uitgebreide review.

Internet

vanaf:
€ 14,50 p/mnd

Meer Samsung

Apple
iPhone 4S 16GB

vanaf:
€ 27,- p/mnd

Meer Apple

Samsung
Galaxy S III

vanaf:
€ 27,- p/mnd

Meer Samsung

» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer

> Bellen.com
> Internetten.nl
> Digitelevisie.nl
> Totaalwijzer.nl
> Gaslicht.com
> Vakantiebellen.com
> Breedbandgekte.nl
> Energiewereld.nl
> LookingforBooking.nl

De Telecom e-zine is een
uitgave van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsbrief gelden op
het moment van uitgifte maar
kunnen sindsdien gewijzigd
zijn. Deze nieuwsbrief is met
de grootste zorgvuldigheid
samengesteld,
aansprakelijkheid kan Bencom
echter niet aanvaarden! Aan
de inhoud kunnen geen rechten
worden ontleend.

Adverteren in deze
nieuwsbrief? E-mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Dan kunt u hier uw gegevens
wijzigen.
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Prijssnelheidstest november

In de uitslag van de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest van november 2012
hebben een aantal verschuivingen
plaatsgevonden. Nog geen internet of
overstappen op een pakket met een hogere
snelheid? Kijk dan eerst in de

prijssnelheidstest voor het pakket met de laagste prijs en beste
prestaties!

Column: Ingress en een mobiele blik op 2013

De kans is groot dat er in je wijk afgelopen
weken een kleine oorlog heeft
plaatsgevonden. De kans is nog groter dat
bijna niemand daar iets van heeft gemerkt.
Een nieuw wereldspel van Google is de
volgende stap in de steeds verdere
versmelting van de offline en online wereld

om ons heen.

D66 wil versoepeling van de cookiewet

In juni van dit jaar is het cookiebeleid in
Nederland aangepast en vanaf dat moment
was er toestemming nodig van de gebruiker
voor het plaatsen van bepaalde cookies. D66
wil nu, na gesproken te hebben met veel
internetbedrijven, de cookiewet verruimen.
Minister Kamp gaat het voorstel in

overweging nemen.

Alles-in-1

Alles-in-1 blijft populair

Alles-in-1 pakketten van internet, televisie
en vaste telefonie blijven populair. Ruim 3
miljoen huishoudens hebben nu zo’n triple
play bundel. Dat is 42 procent van de
huishoudens, zo blijkt uit cijfers van OPTA.
De grootste spelers op het gebied van

bundels blijven KPN, UPC en Ziggo. Tele2 is al tijden de
voordeligste aanbieder van alles-in-1, zo blijkt uit de TOP 5 op
Totaalwijzer.nl.

Scherpe actie UPC Alles-in-1

UPC is een nieuwe scherpe actie begonnen op het Alles-in-1
Voordeelpakket. Zowel voor de internetsnelheid van 30 Mb als
die van 60 Mb betaalt u het eerste halfjaar slechts 24,50 euro per
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maand. Daarvoor krijgt u internet,
bellen en tv in één. Daarna kost het 30
Mb pakket maandelijks 49,50 en het 60
Mb totaalpakket 49,95 per maand.
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U ontvangt dit bericht omdat u met  bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons
ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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