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3-in-1 Superdeal: Televisie, Internet en Bellen (tot 12 juli)

   Goedkoper bellen in het buitenland

Goed nieuws voor mensen die mobiel bellen tijdens hun buitenlandse

vakantie. De tarieven voor bellen in en vanuit de EU zijn per 1 juli

opnieuw verlaagd. Bellen kost 46 cent en gebeld worden 18 cent per

minuut. Dat komt doordat de Europese Commissie maximumtarieven

heeft vastgesteld voor telecomverkeer tussen de lidstaten. Naast deze

tariefplafonds zijn er sinds 1 juli vorig jaar nog enkele aanvullende

bepalingen:

Voicemail ontvangen is gratis en afrekenen per minuut verboden.

Telecombedrijven moeten na dertig seconden op de seconde precies

afrekenen wanneer u belt vanuit de EU. En vanaf de eerste seconde

voor gesprekken die u ontvangt. Voorheen betaalde u ongeveer een

vijfde meer dan de werkelijke tijdsduur van de gemaakte of ontvangen

oproepen.

Let op wanneer u naar een niet EU-land gaat zoals Zwitserland,

Turkije of Noorwegen. Afhankelijk van de provider betaalt u daar

aanzienlijk meer voor een mobiel belletje!

Tip: raadpleeg voor vertrek de checklist op Vakantiebellen.com

 

  

 

3-in-1 Superdeal
Nu bij Tele2 eerste 3
maanden Televisie, Internet
en Bellen vanaf € 24,95
p/mnd!

Nu nóg voordeliger
Tot 4Mb Goedkoop Internet +
Bellen Soms van Online voor
€ 22,50 p/mnd. Alleen via
Internetten.nl met € 45,-
extra korting!

Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45

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

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

Snel en onbeperkt mobiel
internet op je laptop?
Vergelijk nu alle mobiel
internet abonnementen en
bestel direct.

Vacature Support
Medewerk(st)er
Gaslicht.com zoekt voor de
vestiging in Voorthuizen per
direct een Support
Medewerk(st)er. Kijk hier
voor de omschrijving van de
functie.

 

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

   
juli 2010
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HTC

Desire

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer HTC

BlackBerry

9700 Bold

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer BlackBerry

Samsung

S5230
Star

vanaf:

€ 10,- p/mnd

Meer Samsung

 

   Internetten op vakantie? Dure grap...

Mobiel internetten in het buitenland kan

nog steeds een dure grap worden. Zeker

het beluisteren van muziek en het

bekijken van film verbruiken veel data.

Editie NL besteedde op 29 juni aandacht

aan dit item. Bellen.com heeft alle

informatie nog eens voor u op een rij

gezet, zodat u u voor vertrek naar het

buitenland goed weet wat alles kost. Lees hier het volledige artikel.

Column: Hoera, de vakantie begint!

De vakantieperiode begint goed. Per 1 juli 2010

kunnen we eindelijk op vakantie mobiel internetten

zonder ons zorgen te maken over

spookrekeningen van honderden euro's. Maar er

is nog een lange weg te gaan voordat we massaal

foto's mailen, Hyven en surfen in het buitenland.

Lees hier de volledige column van Erwin Boogert.

Vanaf 1 juli snelheidsverhoging Ziggo

Vanaf 1 juli wordt de internetsnelheid van Ziggo abonnees gefaseerd

verhoogd. In een groot deel van het verzorgingsgebied is dat al

gebeurd.

Alles-in-1 Extra klanten ontvangen 'maar liefst' een downloadsnelheid

van 80 Mbit/s. Daarmee krijgen zij ongeveer dezelfde snelheid als UPC

abonnees.  

Later dit jaar verhoogt Ziggo de internetsnelheid van het snelste

abonnement overal tot 120 Mbit/s. En daar betaalt u niets extra’s voor,

zo promoot de kabelaar de snelheidsverhoging. 'U hoeft alleen maar

even uw modem te resetten door de stekker er 10 seconden uit te

halen.'

Tip: raadpleeg de postcodecheck voor beschikbaarheid op uw adres

iPing prijssnelheidstest juni

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van

de prijssnelheidstest juni 2010 op Internetten.nl. Het

gaat hier om abonnementen uit de goedkoopste prijscategorie, waarbij

de kosten voor een vaste lijn en tv-kabel zijn inbegrepen. De

snelheden zijn gemeten door iPing. Ook deze maand zijn de resultaten

vrijwel ongewijzigd. Wat opvalt is dat de snelheidsscore van het Snel

Internet pakket van Online van 4 naar 5 is gestegen.

Internet abonnementen (tot € 240):

Telfort Internet Plus iPing rating 5

Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com
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Online Snel Internet iPing rating 5

Internet+Bellen abonnementen (tot € 360):

Telfort Internet Plus en Vast Bellen iPing rating 5

Tele2 Internet (tot 20 Mb) en Bellen iPing rating 5 

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

UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard iPing rating 3

Tele2 Televisie, Internet en Bellen iPing rating 4

Online Snel internet + Bellen Soms + HDTV (2 jr.) iPing rating

4

Tip: bekijk hier alle resultaten van de iPing prijssnelheidstest

 

 

   Internet+Bellen+TV acties

Wat boffen wij Nederlanders toch! Ons land in de halve finale WK

Voetbal. Nederland op de eerste plaats bij telecomregulering. Wij

hebben veel concurrentie, veel keuze, lage prijzen en hoge

internetsnelheden, zo blijkt uit onderzoek van de ECTA. 

Wij betalen gemiddeld 17 euro per maand voor een

breedbandaansluiting. In Polen is dit het dubbele, terwijl Portugezen

maandelijks 61 euro moeten overmaken naar hun provider. Voor dat

bedrag hebben wij een internet- plus telefonie- plus tv abonnement! En

wie een uitgekiende keuze maakt, betaalt 40 euro voor een

totaalpakket oftewel 3-in-1. 

Tele2 is nog altijd de goedkoopste met de 3-in-1 Superdeal en staat op

de eerste plaats in de TOP 5 op Totaalwijzer.nl. KPN staat nu op de

tweede plaats door een aantal wijzigingen. Zo is de basisprijs van

Internet en Bellen 5 tot 10 euro per maand verlaagd en heeft u de keus

om er wel of geen belbundel bij te nemen. Voor 40 euro per maand

heeft u een Internet en Bellen Basis en Interactieve TV abonnement

van KPN. 

Het alles-in-1 Voordeelpakket van UPC en Alles-in-1 Basis van Ziggo

zijn de goedkoopste kabelpakketten in de TOP 5 en Online Goedkoop

+ Bellen + HDTV zit er op de vierde plaats precies tussen in.

Tip: vergelijk alle 3-in-1 pakketten op TOTAALWIJZER

 

 

 

   Digitenne en Interactieve TV

Wilt u overal in huis digitale tv kijken zonder dat u de kabel hoeft door

te trekken, dan kunt u kiezen voor Digitenne van KPN. Het voordeel is

dat u het de eerste 4 weken vrijblijvend kunt proberen. Ook Bij Scarlet

Breedbandgekte.nl

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

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.
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en EDPnet kunt u terecht voor digitale tv via de ether.

Wilt u liever Interactieve TV van KPN dan kunt u nu kiezen uit 2

soorten ontvangers; met of zonder harddisk. Ook kunt u de ontvanger

desgewenst draadloos aansluiten. Daarnaast is het zenderaanbod

binnen het HD pakket met 4 zenders uitgebreid. Interactieve TV kost

10 euro per maand; dat is exclusief de kosten voor het benodigde

Internet en Bellen abonnement.

Nieuw bij Digitenne van KPN is de insteekkaart waardoor u geen losse

ontvanger meer nodig heeft en maar één afstandsbediening. Dat is

handig als uw LCD/Plasma televisie uitgerust is met een ingang voor

een insteekkaart. 

Ook nieuw is de Digitenne Personal Recorder waarmee u live kunt

pauzeren en opnemen. Dit zou een reden kunnen zijn om op Digitenne

over te stappen. Het Digitenne abonnement van KPN kost 8,50 euro

per maand. Tot 12 juli krijgt u de eerste 2 maanden gratis. Lees meer

Tip: vergelijk alle digitale tv abonnementen op Digitelevisie.nl

 

 

   Uitreiking Koning Willem 1 Prijs

In de TROS TV Show Special rondom de

uitreiking van de Koning Willem 1 Prijs

2010 is ondermeer Bencom te zien als

genomineerde in de categorie MKB. De

Koning Willem 1 Prijs is op vrijdag 25 juni

uitgereikt aan Adam's Musical Instruments

en Stage Entertainment door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van

Oranje. De volledige uitzending is te zien op de site Uitzending Gemist.

Netwerk uitzending - Pioniers in de polder

NCRV's Netwerk besteedt in de serie

'Pioniers in de Polder' aandacht aan

mensen die een belangrijke

voortrekkersrol in de Nederlandse

samenleving hebben geleverd. In de

uitzending van 30 juni j.l. was Ben

Woldring de pionier in de polder. Bekijk hier de uitzending van Pioniers

in de Polder op de site van Netwerk.

NMa: op vergelijkingssites de beste acties en kortingen

Energieprijsvergelijkingssites kunnen een

handig hulpmiddel zijn bij het maken van een

juiste keuze voor een energiecontract.

Bovendien zijn daar doorgaans de beste

acties en kortingen te vinden, zo blijkt uit

recent onderzoek van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (NMa).

Nu per 1 juli de energietarieven weer zijn aangepast, is het misschien
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een goed moment om over te stappen naar een andere

energieleverancier of ander contract. Er valt  voor een gemiddeld

huishouden bijna 400 euro te besparen, maar waar moet u dan op

letten? Met onze onafhankelijke Energiewijzer weet u het in slechts 3

stappen! 

 

 

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend
en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren.
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