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Aantal abonnees: 65.843

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Abonnementen grote 3 onder de loep
Ben verlost

Blackberry 9700 Bold
Blackberry 9700 Bold
€ 26,90 p.m. met onbeperkt
e-mail en internet.

Column: iPad, de grootste revolutie sinds dubbel glas
Hulp bij overstappen internetprovider
Mobiel Internet snel, sneller, snelst

Ben regelmatig
Nu 250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 per
maand.

Prijssnelheid test januari
Uitbreiding KPN ITV en CanalDigitaal HDTV
Ook tussentijds overstappen loont

Blackberry 9700 Bold voor slechts € 26,90 p.m.

Abonnementen grote 3 onder de loep
Het jaar is nog niet goed en wel
begonnen, of de grote operators hebben
hun abonnementen voor mobiel bellen
compleet over de kop gegooid!
Voornamelijk met de bedoeling het
aanbod overzichtelijker en eenvoudiger te
maken. Of dat is gelukt? En wat misschien nog interessanter is: wie is
nu het voordeligst? Tijd voor een vergelijking van KPN, Vodafone en
T-Mobile. Lees verder.
Tip: Belwijzer Mobiel voor de goedkoopste abo's en Sim only's

Simonly.nl goedkoopste!
Simonly vanaf € 2,99 per
maand. Per maand opzegbaar.
Online Internet + Bellen
Nu met gratis T-Mobile
PrePaid Internetstick t.w.v. €
79,95.
3-in-1 Superdeal
Tele2: Razendsnel internet,
goedkoop Bellen en digitale
televisie.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Canaldigitaal HDTV
Digitale TV met HD voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief
gratis installatie.
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,-

Ben verlost

Zit u twee jaar vast aan een mobiel abonnement? Dan
behoort u tot de 50% van de Nederlanders die dat maar
niks vinden! Dat blijkt uit onderzoek van de dochter van

Tringg
Tringg
€ 24,95

T-Mobile.
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U zou kunnen overwegen over te stappen op een Sim only
abonnement van Ben, waarbij u na een maand alweer weg kunt.
Bijkomend voordeel: 250 belminuten of 250 sms + 100 sms extra voor
6,99 euro per maand. Dat is nog geen 3 cent per minuut en
waarschijnlijk veel minder dan wat u nu betaalt.
Volgens Ben denkt de helft van de Nederlanders dat zij juist méér
betaalt, wanneer ze een contract voor een maand afsluit...
Het onderzoek, in het kader van de campagne 'Ben Verlost',
toonde ook aan dat dat drie op de vier Nederlanders een mobiel
abonnement heeft inclusief toestel. Lees hier het hele artikel
Tip: vergelijk alle Sim only abonnementen

Tringg
Tringg 3G
€ 29,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Tele2
SIMonly 300
€ 10,00
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Column: iPad, de grootste revolutie sinds dubbel glas
Als kleine verwende kinderen brandden de zogenaamde
experts Apples iPad direct af toen deze eind januari
werd gepresenteerd. Hun teleurstellingen: geen
standaard 3G, geen camera's, te duur, geen Flashondersteuning en geen wereldvrede morgen.
Dit soort 'critici' is geen knip voor de neus waard, stelt
Erwin Boogert in zijn maandelijkse column.

Apple

iPhone 3G
S
vanaf:

€ 44,95 p/mnd
Meer Apple

Samsung

S5230
Hulp bij overstappen internetprovider
vanaf:

€ 12,50 p/mnd

Uit onderzoek is gebleken dat het
overstappen naar een andere
internetprovider in nog lang niet alle
gevallen vlekkeloos verloopt. Naar
aanleiding hiervan hebben wij een aantal
punten voor u op een rij gezet die ervoor
kunnen zorgen dat de overstap zo soepel
mogelijk verloopt. Deze punten vindt u hier.
Is de overstap vlekkeloos verlopen en loopt u tegen
computerproblemen aan? Ziggo biedt sinds kort Service+ voor haar
klanten aan.

Mobiel Internet snel, sneller, snelst

Sinds begin dit jaar heeft KPN het snelste mobiel internet voor de
laptop van Nederland, echter niet het goedkoopste. Dat bieden
T-Mobile en Vodafone, die allebei in de TOP 5 staan.
In januari heeft KPN Snel Mobiel Internet nóg sneller gemaakt: 14,1
Mbps down en 2 Mbps up. Van Zeker Mobiel Internet zijn de
abonnementskosten verhoogd.
Ook Vodafone verhoogde de snelheden. De internetabonnementen
voor de laptop bieden nu snelheden tot maximaal 7,2 Mbps download,
dit is een verdubbeling. Vanwege actiekortingen bezet Vodafone maar
liefst vier van de vijf plekken in de TOP 5 Mobiel internet! Alleen
T-Mobile Laptop Economy is goedkoper vanwege de actiekorting.

Meer Samsung

Nokia

N900
vanaf:

€ 79,95 p/mnd
Meer Nokia

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

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

Tip: Vergelijk en bestel Internet voor de laptop op Internetten.nl

Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

Prijssnelheid test januari
In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de prijssnelheidstest
januari 2010 op Internetten.nl. Het gaat hier om abonnementen uit de
goedkoopste prijscategorie. De snelheden van alle pakketten zijn
gemeten door iPing. Ook in deze periode voeren Telfort en UPC in alle
categorieën wederom de boventoon. Online is goede tweede in de
goedkoopste categorie Internet + Bellen + TV.
Internet abonnementen:
Telfort internet tot 20 Mb (tot € 240) Iping Rating 5
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

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

Tip: Bekijk hier alle resultaten van de prijssnelheidstest van januari

Uitbreiding KPN ITV en CanalDigitaal HDTV
Vanaf 1 februari is het zenderpakket van
Interactieve TV van KPN uitgebreid met Sport1.
Klanten van Interactieve TV kunnen kijken naar 6 Sport1 kanalen met
topsport uit binnen- en buitenland. Naast het grote aanbod aan voetbal
kan er ook gekeken worden naar tennis, golf, darts en basketbal. Dit
alles natuurlijk in digitale beeldkwaliteit en voorzien van Nederlands
gesproken commentaar. Een abonnement op Sport1 kost €12,50 per
maand.
Ook CanalDigitaal is niet te stoppen in de uitbreiding van het
zenderaanbod. Vanaf half februari zal naast Nederland 1 ook
Nederland 3, en vanaf maart ook Nederland 2, in HD beschikbaar zijn
in ieder abonnement. In maart en april wordt het HDTV-pakket
stapsgewijs uitgebreid met zenders van SBS en RTL in HD.
Nog meer leuk nieuws. Met ingang van 1 maart wordt de prijs van het
HDTV abonnement, bestaande uit zenders als Discovery Channel HD
en NatGeo HD, verlaagd van € 9,95 naar € 5,- per maand. Dit pakket
wordt in maart en april stapsgewijs uitgebreid met zenders van SBS en
RTL in HD.
Tip: vergelijk alle tv-aanbieders op Digitelevisie.nl
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Ook tussentijds overstappen loont
Uit een grootschalig onderzoek van de Vereniging
Eigen Huis in samenwerking met Gaslicht.com is
gebleken dat bijna tweederde van de mensen nog nooit is overgestapt
naar een andere energieleverancier. Hierbij speelt de angst dat er iets
misgaat, een grote rol. Koudwatervrees, want in de praktijk verloopt
het overstappen soepel.
Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat ze veel kunnen besparen
als ze overstappen Zelfs als u bij dezelfde energieleverancier blijft,
loont het de moeite. Prijsvechters geven honderden euro's
actiekorting. Zo geeft de Nederlandse Energie Maatschappij 111 euro,
MAIN Energie 200 euro en Energie:direct een tegoed van 256 euro.
Van Nederlands grootste energiebedrijf krijgt u maar liefst 315 euro toe
én lagere tarieven! Goed voor het milieu en voor uw portemonnee.
Zelfs als u voortijdig uw energiecontract opzegt en een
opzegvergoeding moet betalen, kan overstappen gunstig uitpakken, zo
bleek uit Vara's Kassa afgelopen weekend.
Tip: Op Gaslicht.com vindt u een aantal voorbeelden van
opzegvergoedingen en besparing.
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