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Alles-in-één Zakelijk met Servicedesk voor ondernemers!

   Stop het stelen van belminuten

Hoeveel minuten betaalt u per minuut? Huhh...

vreemde vraag horen we u denken. Toch is de

kans groot dat uw belminuten gestolen

worden doordat uw provider naar boven afrondt.

Grote kans dat u dit niet wist totdat.... Kassa er

grootscheeps aandacht aan besteedde toen ook Vodafone per 6

september per minuut ging afrekenen. Dus als u 1 minuut en 2

seconden belt, betaalt u voor 2 minuten. 

Kassa voert actie tegen het afronden van belminuten door mobiele

operators en roept op een petitie te tekenen. Uit de uitzending van

afgelopen zaterdag bleek dat hier massaal op wordt gereageerd. Bijna

iedereen vindt het omhoog afronden van belminuten pure

diefstal. Inmiddels hebben al ruim 28.000 mensen hun handtekening

gezet.

Aan de hand van uw oude rekeningen kunt u zelf nagaan per wanneer

er bij u wordt afgerond per minuut in plaats van per seconde. Ontdek

hier welke providers nog per seconde afrekenen. Zie voor een

compleet overzicht GSM abonnementen - Sim only - Prepaid.

Wilt u nagaan welk abonnement bij welke provider voor

u het gunstigst is? Als u wilt weten hoeveel het u

scheelt als uw belminuten naar boven worden

afgerond, voer dan hier uw telefoonrekening in.

  

 

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

Online Cashback actie
Snel Internet + Bellen Soms
voor € 27,50 p/mnd. Nu geen
aansluitkosten èn alleen via
Internetten.nl € 75,-
cashback cadeau!

Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 7,45

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

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

Yourhosting
.nl-domeinnaam nu € 4,75. Is
uw domeinnaam nog vrij?

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

Vacature .NET
programmeurs
Wil jij als .NET programmeur
dat jouw werk op het web
echt gezien en gewaardeerd
wordt? Dan is Bencom op
zoek naar jou! Kijk hier voor
meer info.

 

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

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

   
oktober 2010
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Samsung

i9000
Galaxy S

vanaf:

€ 23,95 p/mnd

Meer Samsung

HTC

Desire

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer HTC

BlackBerry

9700 Bold

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer BlackBerry

Tip: Upload uw telefoonrekening

Addertjes onder het telecomgras

Sinds 1 oktober 2010 moeten aanbieders van

vaste en mobiele telefonie zich houden aan nieuwe

regels. Hopelijk wordt hierdoor niet alleen duidelijk

welke prijzen berekend worden en wat binnen een

belbundel valt, maar ook hoe ze in rekening

gebracht worden.

Welke ingewikkelde tariefstructuren operators hanteren, is voor veel

mensen niet duidelijk. Op een speciale pagina op Bellen.com staan

alle addertjes onder het gras. Het gaat van afrekenen per

minuut, eerste minuut volledig, hoog buitenbundeltarief tot aan

beperkte houdbaarheid van de bundel. Alsof belminuten en

sms'jes aan bederf onderhevig kunnen zijn...

Tip: de Belwijzer Mobiel houdt rekening met alle verborgen kosten

Prepaid: nieuw, overgenomen en aangepast

heeft onlangs een prepaid product onder de naam Ben vrij

gelanceerd. Met scherpe tarieven voor bellen en sms'en wil Ben de

prepaidbellers in Nederland wakker schudden.

aanbieder van sim only abonnementen, is overgenomen door

T-Mobile. Bent u klant bij Simpel? Lees dan hier wat de

overname voor u inhoudt.

biedt een uur lang gratis mobiel bellen binnen Nederland en

een half uur naar België, Duitsland en Frankrijk. U betaalt alleen het

starttarief van 24 cent per gesprek. Dit nieuwe gratis onderling bellen

vervangt de eerder dit jaar geïntroduceerde gratis belminuten bij

iedere opwaardering. Lees hier het complete artikel.

Tip: vergelijk alle prepaidtarieven

Nokia N8 binnenkort verkrijgbaar

Nokia is nu toch begonnen met de uitlevering

van  de  smartphone  N8.  Klanten  die  een

pre-order geplaatst hebben, zullen als eerste

hun  toestel  ontvangen.  De  N8  zou  eerst  in

september beschikbaar zijn. Zowel Telfort als

Hi  melden  echter  dat  de  telefoon  pas  in

november geleverd kan worden. 

De  Nokia  N8  is  het  voordeligst  i.c.m.  een  1-jarig  abonnement

van Telfort met 200 minuten. Sms't u meer dan u belt, dan is Vodafone

Bel+Sms 50 de beste keus. Wilt u het toestel 'gratis' dan...  Lees meer

Tip: alle gratis toestellen i.c.m. het goedkoopste abonnement

 

 

   Column: nieuwe regering negeert onze online veiligheid

Nog voor de eerste kabinetsvergadering faalt

de  nieuwe  regering  al.  Onze  digitale

infrastructuur,  e-commerce  en  de  online

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

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
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shopper komen er ronduit slecht vanaf zodra

kabinet Rutte-Verhagen van start gaat.

Lees hier de volledige column van Erwin Boogert.

Prijssnelheidstest iPing september

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van

de iPing prijssnelheidstest september 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 resultaten van de maand september zijn dezelfde als in augustus.

Telfort haalt wederom de hoogste score bij de internetabonnementen.

Op de Ondanks een lagere iPing score staat Online nog steeds op de

tweede positie in dezelfde categorie. Alice staat met het Comfort Vast

pakket nog altijd op nummer 1 bij de Internet+Bellen pakketten in de

categorie tot € 360,-. 

Het Alles-in-één voordeelpakket van UPC staat nog steeds als beste

bovenaan in de categorie tot € 600. Dit wordt met de 'Best Getest op

Internetten.nl' stempel op de UPC-site opnieuw bevestigd. Ook Telfort

grijpt de beoordeling aan door op haar website te vermelden dat

Internet Pus op nummer 1 in de snelheidstest staat. 

Bij beide providers ontbreekt bij de uitleg dat het om

een prijssnelheidstest i.s.m. iPing gaat. D.w.z. dat

de score is gebaseerd op de snelheid van een

internetverbinding, in vergelijking met andere

pakketten in dezelfde prijscategorie. Een hoge

score in een categorie van voordelige

internetverbindingen wil dus niet zeggen dat dit de

snelste verbinding van Nederland is, maar dat deze sneller is dan

andere pakketten die ongeveer evenveel kosten.

Internet abonnementen (tot € 240):

Telfort Internet Plus iPing rating 5

Online Snel Internet iPing rating 4

Internet+Bellen abonnementen (tot € 360):

Alice Comfort Vast iPing rating 5

Telfort Internet Plus en Vast 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

Tip: resultaten iPing Prijssnelheidstest

Acties, cashbacks en korting in oktober

Ook in de maand oktober zijn er weer

aantrekkelijke acties waardoor u tientallen euro's

kunt besparen. Doe uw voordeel met de

exclusieve acties die alleen gelden wanneer u een

abonnement bestelt via Bellen.com, Internetten.nl

en Totaalwijzer. 

Vakantiebellen.com

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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Bedenk wel dat sommige acties niet de hele maand duren. Zo loopt de

Telfort Internet actie de tiende van de tiende maand af. Tot dan kunt u

profiteren van een halfjaar 15 euro korting en 25 euro cashback. Alice

geeft zelfs 90 euro korting. 

Ook 'Online doet 't gewoon' met een cashback actie van maar liefst 75

euro bij Snel Internet + Bellen Soms. Geldt alleen voor wie via deze

site overstapt. Wie liever Online Uit + Thuis is, kan beter profiteren van

deze kortingsdeal. 

Bij Tele2 krijgt u het eerste jaar Internet, Bellen en Digitale TV voor

34,95 euro per maand. Woont u in het Ziggo gebied, dan belooft de

kabelaar een fraai najaar! Zo krijgt u bij Alles-in-1 een gratis installatie

en een interactieve HD recorder voor slechts 149 euro. Bij UPC is het

Alles-in-één Voordeelpakket nu uit te breiden met extra stapelvoordeel.

Tip: Lees hier alle beste oktoberacties voor internet, bellen en tv

 

 

 

   Kijken via internet, kabel of schotel

Caiway stopt op 10 oktober met het analoog signaal. Vanaf deze

datum zal het kabelbedrijf in een groot deel van haar gebied helemaal

overgaan op digitale televisie. Digitenne (via de ether) of CanalDigitaal

(via de schotel) zou een alternatief kunnen zijn voor gebruikers van

Caiway die niet meer het analoge signaal kunnen ontvangen.

Bijkomend voordeel is dat de maandelijkse kosten lager zijn.

UPC introduceerde onlangs een digitale TV

module (CI+). Met deze insteekkaart is het mogelijk

digitale televisie te kijken zonder extra apparatuur,

afstandsbedieningen of kabels. UPC volgt hiermee

digitale TV aanbieders als Ziggo en KPN, die al een dergelijke module

aan hun klanten aanbieden. Lees hier het volledige artikel.

Ziggo is op 1 oktober gestart met uitzendingen op een

3D-demokanaal. Klanten van Ziggo kunnen profiteren van deze

Europese primeur. Meer weten?

Wist u dat als u Internet + Bellen + HDTV van Online

bestelt, u digitale televisie kijkt via de schotel? En dat u

in dat geval met zowel Online als CanalDigitaal een

contract aangaat?

 

 

   Nominatie Deloitte Fast50

Benergy BV, de energietak van Bencom, is genomineerd voor de

Deloitte Technology Fast50 Award. Tijdens de Award Ceremony op 7

oktober 2010 zal bekend worden gemaakt wie de uiteindelijke winnaar

van deze prijs wordt.

Wist u dat u ook kunt besparen op gas en stroom

door over te stappen, met de aanschaf van

energie besparingsartikelen en met behulp van Plugwise?
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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.

 

© 1998 - 2010 Bencom BV
Bencom.nl | Disclaimer | Privacy | Adverteren | Contact
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