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

Telecom E-zine
november 2011

Beste abonnee,
Voor u ligt de november editie van de Bellen.com nieuwsbrief met
een gerestylde layout. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt. Laat
ons dit gerust weten!
Ook deze maand weer interessant nieuws en wetenswaardigheden
op het gebied van bellen, internetten en digitale tv. Wist u
bijvoorbeeld dat een 'gratis' mobieltje in de praktijk een stuk
duurder is dan het zelf kopen van een toestel? Natuurlijk ontbreekt
ook de column van Erwin Boogert niet. Veel leesplezier!
Mobiele telefonie
» Gratis mobieltje vaak te duur
» Goedkope Sim Only in trek
» Het goedkoopste iPhone abonnement
» Mobiel internet duurder en goedkoper
Internet
» Column: Het échte mobiel internet moet nog komen
» November acties internet, bellen en tv
» Prijssnelheidstest oktober
» De internetadressen zijn op! Nou en?
Digitale TV
» Gratis Spotify premium bij Alles-in-1 van KPN
» Actievoordelen bij Ziggo en UPC
Bencom nieuws
» Nominatie IPv6 Awards

Nu 6 maanden korting op het UPC Alles-in-1
Voordeelpakket met 50 Mb Internet. Klik hier
en bestel direct op Upc.nl!

Mobiele telefonie
Gratis mobieltje vaak te duur
Consumenten kunnen flink besparen op de kosten van mobiele
telefonie door bij een sim only abonnement een los toestel te kopen.
Uit onderzoek van Bellen.com blijkt dat het voordeel vooral groot is
ten opzichte van tweejarige abonnementen in combinatie met een
nieuwe voordelige smartphone.

Wanneer stapt u over?
Nu 6 maanden korting op het
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
met 50 Mb Internet. Klik hier
en bestel direct op upc.nl!
Nieuw: iPhone 4S
In zwart of wit vanaf slechts €
29,50 per maand! Bestel direct
op t-mobile.nl.
BlackBerry Torch 9860
Exclusief bij KPN, nu vanaf
€ 18,75 /mnd. Bestel direct op
kpn.com.
Blackberry 9900
Nu 6 mnd 50% korting, vanaf €
28,25 per maand! Bestel direct
op vodafone.nl.
Ben regelmatig
250 minuten/sms voor € 9,99
€ 5,99 per maand zonder
jaarcontract. Bestel nu op
ben.nl.
Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar.
Alle providers abonnement en
verlenging.
Nu op Simonly.nl
Simyo 250 min/sms voor €
5,99 of 500 min/sms voor €
14,99. Bestel nu op simonly.nl.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Welkomstpremie bij
energieoverstap
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Een 'gratis' mobieltje blijkt daarmee in de
praktijk een stuk duurder te zijn dan het zelf
kopen van een toestel. Afhankelijk van het
mobieltje kan het voordeel zelfs oplopen tot
ruim 250 euro bij een tweejarig abonnement.

Snelle beslissers ontvangen
een welkomstpremie van
honderden euro's! Bekijk de
TOP 5 van Gaslicht.com!

» Lees meer

Goedkope sim only in trek
Bellen met een smartphone abonnement is
ruim drie keer duurder dan met sim only.
Steeds meer bellers kiezen om die reden voor
goedkope sim only aanbiedingen zonder nieuwe
mobiele telefoon. Zo betaal je bij de
goedkoopste sim only abonnementen 2,3 cent per minuut, terwijl je
voor een belminuut bij het goedkoopste abonnement mét telefoon 8
cent moet neertellen!

Youfone
250 1 jaar
€ 5,85
Tele2
Sim Only 300
€ 7,00
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 5,99

» Lees meer

Het goedkoopste iPhone abonnement?
Waar zijn ze gebleven. Die tijden dat je even
naar T-Mobile ging voor een iPhone met
bijpassend abonnement. Keuze uit drie
abonnementen en dataverbruik zonder limiet.
Sinds de providers WhatsApp en andere
messaging diensten verantwoordelijk houden
voor het teruglopen van hun winst zijn die
tijden voorgoed verdwenen. Bij wie koop je tegenwoordig de
goedkoopste iPhone met abonnement?

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 5,99
Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95
» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

» Lees meer
Samsung

Galaxy S

Mobiel internet duurder en goedkoper
Weet u hoeveel data u verbruikt als u internet
via uw mobiele telefoon? En hoeveel dat kost?
Grote kans van niet. Uit recent onderzoek
blijkt dat bijna de helft niet weet hoe je je
verbruik bij kunt houden en wat de kosten
zijn. Desondanks is de interesse voor mobiel
internet via een smartphone alleen maar
toegenomen. Bij welke provider bent u het beste uit?

vanaf:
€ 19,13 p/mnd

Meer Samsung
Samsung

Galaxy S II
vanaf:
€ 34,50 p/mnd

» Lees meer
Meer Samsung

Internet
Het échte mobiel internet moet nog komen
Door Erwin Boogert. De helft van de
Nederlanders gebruikt maandelijks mobiel
internet. Dat lijkt een hele revolutie, maar
eigenlijk zien we nog niet eens het topje van
de ijsberg. De volgende groeistuip komt niet
van de mobiele telefoon.

Apple

iPhone 4S 16 GB
vanaf:
€ 65,- p/mnd

Meer Apple
» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer
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» Lees meer

November acties internet, bellen en tv
Ook voor november hebben we de beste acties
voor u op een rij gezet. Zo heeft T-Mobile
Online een snel internetabonnement met een
half jaar lang een fikse korting en houdt Tele2
een Herfst Sale met 50% korting op hun
totaalpakket. Scarlet komt met 3 maand
korting en géén aansluitkosten op het internet
+ bellen pakket. Teveel acties om hier op te noemen!

>
>
>
>
>
>
>
>
>

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

» Lees meer

Prijssnelheidstest oktober
Opnieuw een aantal verschuivingen in de
Internetten.nl iPing prijssnelheidstest van
oktober 2011. Binnen deze test worden alle
categorieën pakketten vertegenwoordigd.
Heeft u nog geen internet of wilt u een sneller
of goedkoper pakket? Kijk dan hier voor de
beste prijssnelheidsscore!
» Lees meer

De internetadressen bijna op. Nou en?
De voorraad internetadressen is op, schreven
we begin dit jaar. Van de traditionele adressen
is sinds februari de centrale wereldwijde
voorraad leeg. In Azië is de regionale voorraad
ook uitgeput en voor Europa wordt dit in 2012
verwacht. Nou en, horen we u denken. Hoe
alarmerend is dat voor u en mij? Lees hier over het belang van IPv6.

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:ezineadvertentie@bencom.nl
Is uw e-mailadres gewijzigd?
Dan kunt u hier uw gegevens
wijzigen.

» Lees meer

Digitale tv
Gratis Spotify Premium bij KPN abonnement
KPN biedt bestaande en nieuwe klanten met
een Alles-in-een pakket Extra of Premium een
gratis Spotify Premium abonnement aan.
Hierdoor kunnen klanten de nummers die de
muziekdienst Spotify in zijn bibliotheek
aanbiedt, thuis beluisteren en afspelen. Door
de Spotify smartphone app is het tevens
mogelijk om overal de muziek te beluisteren.
» Lees meer

Actievoordelen bij Ziggo en UPC
De kabelaars Ziggo en UPC laten mensen de laatste twee maanden
profiteren van aantrekkelijke voordeeltjes. Zo geldt bij Ziggo nog
steeds de actie om twee maanden gratis kennis te maken met de
nieuwe digitale tv abonnementen Plus en Extra, zonder extra

13-9-2013 10:34

Bellen.com

4 van 4

http://bencom.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encI...

kosten.
Woont u in het UPC-gebied, dan kunt u extra
voordelig op uw tweede toestel digitale tv
kijken. Een extra kastje (mediabox) of extra
kaartje (CI+ module) kost het eerste jaar
slechts 2 euro in plaats van 4 euro per maand.
» Lees meer

Bencom nieuws
Bencom genomineerd voor IPv6 Awards
Bencom is genomineerd voor een IPv6 Award
2011. Traditiegetrouw reikt de Nederlandse
Task Force IPv6 ook dit jaar de awards uit aan
de beste operationele implementatie met IPv6.
De winnaars worden op 17 november bekend gemaakt tijdens het
Jaarcongres ECP-EPN.
» Lees meer

Reageren | Doorsturen | Mijn gegevens | Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met bart@bencom.nl bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten
meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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