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Nieuw: Nokia X6
Net binnen: Nokia X6 van
€ 30,00 voor € 19,50 p/mnd.
.nl-domeinnaam nu € 2,25
Is uw domeinnaam nog vrij?
Actie loopt nog t/m 31 maart.
Ben regelmatig
Nu 250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 per
maand.
Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,75 | T-Mobile 6,45
Online Internet + Bellen
Nu met gratis T-Mobile
PrePaid Internetstick t.w.v. €
79,95.

Net binnen: de Nokia X6 van € 30,00 voor 19,50 p/mnd
3-in-1 Superdeal
Tele2: Razendsnel internet,
goedkoop Bellen en digitale
televisie.

Hoe krijg ik het digitale slot eraf?
Uit forumreacties op Bellen.com blijkt dat er nog veel
onduidelijkheid bestaat over het aanvragen van een sim
unlockcode. Zo'n code is bedoeld om de simlock van uw
mobiele telefoon op te heffen, waardoor uw toestel ook werkt
met een simkaart van een andere provider. Hoe u het digitale
slot eraf krijgt en wat het eventueel kost leest u hier.
Tip: uw toestel ouder dan een jaar? Verwijderen simlock is dan gratis!

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Besparen op uw
energiekosten?
Ook met een langlopend
contract kunt u goedkoper uit
zijn als u dit contract
openbreekt en een
opzegvergoeding betaalt.
Hoogste actiekorting op
Gaslicht.com € 315,-.

Terugblik op Mobile World Congress

Toestelfabrikanten LG en Nokia ontbraken op het jaarlijkse Mobile
World Congress. Ook Bellen.com liet verstek gaan vanwege een
energiecongres dat in dezelfde week viel en waar Ben Woldring een
presentatie gaf over 'appels met peren vergelijken'. Daarom geen
ooggetuigeverslag maar een korte terugblik.
Tip: Toestelwijzer voor alle nieuwe en aangekondigde mobieltjes

Column Erwin Boogert: Het einde van flat fee internet...

Tringg
Tringg
€ 24,95
Tringg
Tringg 3G
€ 29,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
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Afgelopen februari vond in Barcelona weer het Mobile World Congress
(MWC) plaats. Op een aantal gelegenheden kwam een guur en kil
toekomstbeeld naar voren, constateert Erwin Boogert in zijn
maandelijkse column. Klik hier om verder te lezen.

Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Tele2
SIMonly 300
€ 10,00
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Nooit meer onverwacht hoge kosten mobiel internet

Mobiel internet over de grens kan nog steeds in de papieren lopen en
voor onaangename verrassingen zorgen. Vorig jaar kreeg een Duitser
zelfs een rekening van 46.000 euro voor het downloaden van een
tv-programma toen hij in Frankrijk zat.
Zorg daarom dat u goed voorbereid op vakantie gaat. Sinds 1
maart kunt u voor vertrek een limiet aanvragen voor het gebruik van
mobiel internet in Europa. Uw aanbieder moet u dan in ieder geval een
maximum van 60 euro per maand aanbieden.
Bent u klant van KPN, Hi of Vodafone dan kunt u een plafond van
59,50 euro instellen voor surfen in de EU. Vanaf 1 juli hoeft u dit niet
meer zelf te doen, maar gebeurt het automatisch. T-Mobile abonnees
kunnen in mei al onbezorgd op vakantie gaan, want hun
maandlimiet gaat in op 3 mei. Lees meer

Apple

iPhone 3G
S
vanaf:

€ 44,95 p/mnd
Meer Apple

Nokia

N900
vanaf:

Tip: zie Vakantiebellen.com voor mobiel internet in het buitenland

€ 18,95 p/mnd
Meer Nokia

TOP 5 Mobiel Internet op de laptop

In de TOP 5 Mobiel Internet staat T-Mobile
Laptop Economy bovenaan. Dat betekent
dat dit het goedkoopste 2-jarig abonnement van
Nederland is. Hoewel alle abonnementen uit de
TOP 5 rond de 20 euro per maand kosten, zit er
wel degelijk verschil in jaarkosten, snelheid en
datalimiet. Zo wordt de snelheid bij Laptop
Economy na 400 MB teruggebracht van 1,8
Mb/s naar 384/64 Kb/s.
Wilt u een hogere snelheid met een grotere bundel (1GB), dan bent u
het voordeligst uit met Tele2 Mobiel Internet Standaard. Dit
abonnement kost het eerste jaar 14,95 en daarna 34,95 euro per
maand. Na verbruik van de databundel wordt de snelheid verlaagd
naar 128/64 Kb/s en is de Fair Use Policy van toepassing.
Van deze zogeheten FUP is XS4ALL afgestapt. Vanaf 1 februari heeft
de provider een datalimiet ingesteld voor alle Mobiel Internet
abonnementen. Het hanteren van een Fair Use Policy zou niet meer
haalbaar zijn.
Tip: vergelijk Mobiel Internet op jaarkosten, snelheid of datalimiet

Samsung

S5230
vanaf:

€ 9,95 p/mnd
Meer Samsung

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Veel wijzigingen bij KPN per 1 april
Vakantiebellen.com

Vanaf 1 april voert KPN een aantal wijzigingen door in de huidige
abonnementen van InternetPlusBellen en Interactieve TV. U hoort als
klant daarover te zijn geïnformeerd. Als gevolg van deze wijzigingen

Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
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zijn alle Internet, InternetPlusBellen en Interactieve TV klanten
contractsvrij en kunnen kosteloos hun contract opzeggen.

LookingforBooking.nl

Positief is de snelheidsverhoging en de aanpassing van de Algemene
Voorwaarden. Minder gunstig is de verhoging van de beltarieven en
Interactieve TV.
Tip: vergelijk goedkope providers met de Belwijzer Internet+Bellen

Tele2 nog altijd goedkoopste 3-in-1

Zoekt u een 3-in-1 pakket met snel internet, goedkoop
bellen en interactieve televisie, dan bent u nog altijd het
voordeligst uit bij Tele2.
Al maandenlang staat deze provider, bekend van Frank,het
zwarte schaap, aan top op TOTAALWIJZER. Met het tv
product, dat nu ook geschikt is voor HDTV en voorzien is
van een decoder met een harde schijf, wil Tele2 dit jaar
strijden voor een nog groter aandeel op de triple play markt.
Op de tweede plek in de TOP 5 staat EDPnet. Deze provider geeft tot
1 april de hardware gratis bij een combipakket. Settopbox, antenne en
smartcard kosten normaal € 89,-. EDPnet levert een tv-signaal met 23
zenders dat identiek is aan dat van Digitenne, voor € 7,50 per maand.

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.

Wie liever alles-in-1 via de kabel heeft met meer zenders, is het
voordeligst uit bij UPC (4e plek) of Ziggo (5e plek). Internet, Bellen en
Interactieve TV van KPN zit er qua prijs precies tussenin.
Tip: vergelijk alle combipakketten op TOTAALWIJZER

Prijssnelheidstest februari

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de prijssnelheidstest
februari 2010 op Internetten.nl. Het gaat hier om abonnementen uit de
goedkoopste prijscategorie, waarbij er van uitgegaan wordt dat men
een vaste lijn heeft. De snelheden van alle pakketten zijn gemeten
door iPing. Ook in deze periode blijven Telfort en UPC in alle
categorieën de boventoon voeren. Nieuw binnengekomen is Alice
Easy op een goede tweede plaats in de prijsklasse tot 240 euro. Voor
alle duidelijkheid: wie geen vaste KPN-lijn heeft, betaalt ruim 100 euro
meer voor de lieftallige Alice. Ook Tele2 en Online scoren goed bij de
goedkoopste internetabonnementen.
Internet abonnementen:
Telfort internet tot 20 Mb (tot € 240) Iping Rating 5
Alice Easy Vast Iping Rating 4
Internet+Bellen abonnementen:
Telfort internet tot 20Mb en vast bellen (tot € 360) Iping Rating
4
Internet+Bellen+TV abonnementen:
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard (tot € 600) Iping
Rating 3
Tip: bekijk hier alle resultaten van de prijssnelheidstest van februari

Tot 125 euro voordeel bij jaarcontract Alice
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Internetprovider Alice biedt naast een maandcontract nu ook
de mogelijkheid om een jaarcontract af te sluiten.
De abonnementen Alice Easy en Alice Comfort blijven
gewoon bestaan, er is nu alleen keuze uit een
maandcontract of een jaarcontract.
In maart en april promoot de provider een overstap met de Alice
VIP-Service, waarbij voordeel tot € 125,- beloofd wordt als u een
jaarcontract afsluit. Lees meer
Tip: klik hier om te profiteren van de Alice VIP-service

Gratis kijken, meer zenders en meer...
Digitale tv kijkers via de kabel -zoals UPC en
Ziggo-, Tele2 en CanalDigitaal kunnen tot 15
maart gratis Sport1 bekijken. Zij kunnen genieten
van wedstrijden uit de buitenlandse clubcompetitie
en de Champions League, maar ook golf, hockey, darts en tennis.
Per 1 maart heeft CanalDigitaal de zenderpakketten vereenvoudigd en
tarieven aangepast. Zo is de prijs van HDTV verlaagd naar 5 euro per
maand. Satellietkijkers kunnen overigens steeds meer zenders in HD
ontvangen. Naast Ned 1 en 3 komt ook Ned 2 beschikbaar en de
komende maanden wordt het HDTV-pakket stapsgewijs uitgebreid met
zenders van SBS en RTL in HD.
Per 1 april kunnen abonnees van Interactieve TV van KPN Sport1
ontvangen voor € 12,50 per maand. Op die datum wijzigen ook de
tarieven en inhoud van een aantal pakketten van ITV van KPN. Voor
de 'gratis- liefhebbers': het kost niets om in maart naar SBS Gemist te
kijken. Lees meer
Tip: vergelijk HDTV op Digitelevisie.nl
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