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Typ een zoekterm
toestellen

Bellen.com

abonnementen

Telecom nieuwsoverzicht

Toestellen

sim only

prepaid

direct vergelijken

tariefvergelijking

mobiel internet

Hulp nodig?

Forum

Telecom e-zine: iPhone en de alternatieven

Telecom e-zine: iPhone en de alternatieven

Abonnementen
Sim only
Prepaid

Terug

donderdag 29 november 2007 |
Bericht afdrukken

FWRD (Bericht doorsturen)

Toestel- en Belwijzer
Tariefvergelijking

TELECOM

Mobiel internet

E-ZINE

Thuis internet + bellen
Buitenland

Editie: november 2007

Aantal abonnees: 58.117

Reageren? telecomezine@bencom.nl
-Bellen.com

Zakelijk

-Internetten.nl
-Digitelevisie.nl

Tips en informatie

-Totaalwijzer.nl
-Vakantiebellen.com
-Gaslicht.com
-Energiewereld.nl

Telecom e-zine: ...
Telecom e-zine: ...

INHOUD
ACTIES

Telecom e-zine: ...
Telecom e-zine: sim ...
Telecom e-zine: ...

Belwijzer
Internet + Bellen
Online aanmelden
Nummerinfo

Mobiele telefonie
- Win een iPod! Stem op Bellen.com voor Website van het Jaar
- De iPhone en de alternatieven
Vaste telefonie
- InternetPlusBellen weer beschikbaar
Internet
- Veel vragen over gratis laptop bij Tele2
- @Home verhoogt snelheid naar 20 Mb
Digitale televisie
- Voordelig instappakket satelliet tv
Eindeloos sms'en voor € 9,95 per maand (Adv.)

Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

MOBIELE TELEFONIE

Bestel gratis LowCall
Goedkoopste prepaid
Bellen € 0,14 p/m
sms € 0,07
CanalDigitaal Easy
een complete schotelset
voor slechts € 99,-

Stem op Bellen.com als
website van het jaar!
Gratis Samsung G600

- Win een iPod! Stem op Bellen.com voor Website van het Jaar

Vakantiebellen.com
LookingforBooking.nl

voor € 9,95 per maand!

Win een iPod Touch

Bellen.com
Internetten.nl

Eindeloos sms`en

Bellen.com is genomineerd als beste website
van het jaar 2007 in de categorie
communicatie. De internationale wedstrijd,
die onder andere ook in Rusland, de
Verenigde Staten en India een eigen editie
kent, bestaat uit 18 verschillende
categorieën.
Win een iPod Touch
De genomineerde sites worden beoordeeld
op kwaliteit en populariteit. Via deze link
kunt u uw stem op Bellen.com uitbrengen. Iedereen die stemt maakt
kans op een iPod Touch of een digitale camera van Fujifilm. Vorig jaar
brachten meer dan 300.000 mensen een stem uit op hun favoriete
website, dit jaar is de teller dat aantal al ruim gepasseerd.
Einddatum
Om Bellen.com dit jaar in de prijzen te laten vallen, kunt u onze site
beoordelen op basis van inhoud, navigatie en ontwerp. Stemmen kan
nog tot en met 9 december 2007.

€ 9,75 p/mnd met
T-Mobile Relax (150 gratis
min.)
ADSL voor € 4,95
Exclusieve Mega Deal
Een jaar lang ADSL voor
nog geen vijf euro p/mnd.
Actie: gratis web cam of
iPod Shuffle (i.c.m.
abonnement van € 9,95)
Telfort Simonly
200 min. € 5,95
300 min. € 7,95
Gratis Acer Laptop
bij Tele2 Compleet 10 Mb
voor € 39,95 per maand
Abel Totaal superstunt

Verrassing
Voor de trouwe bezoekers van Bellen.com zit er een mooie verrassing
aan te komen. Maar daarover binnenkort meer...

Internet en Bellen nu al
voor € 18,95 p/mnd. Geen
KPN rekening meer

Supertip: stem op Bellen.com ;)

Orange ADSL+telefonie

- De iPhone en de alternatieven
De gratis publiciteit die de Apple iPhone heeft gekregen, is
onbetaalbaar. Hierdoor zijn de concurrende toestellen wat
ondergesneeuwd geraakt. Bellen.com is gaan "sneeuwruimen" en zet
de (in)directe concurrentie op een rijtje.
Camera

Snel

Resolutie Touch Gewicht

het scherpste aanbod van
Nederland! Slechts € 14,95
per maand
Mobiel internet
Iets voor uw laptop?
Probeer bij T-Mobile
Nu 2 weken gratis!
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screen toestel

Apple iPhone

2,0

nee

320x480

ja

135 gram

Samsung F700

3,2

ja

240x440

ja

139 gram

LG KU990

5,0

ja

240x400

ja

112 gram

Nokia N95 8GB

KPN Digitenne TV
TV kijken voor € 6,95 p/m.
Eén maand gratis
proberen!

5,0

ja

320x240

nee

128 gram

Sony Ericsson P1i 3,2

ja

240x320

ja

124 gram

Alice Internet + Bellen

BlackBerry Curve 2,0

nee

320x240

nee

111 gram

LG Prada Phone

2,0

nee

240x400

ja

85 gram

20 Mb internet + gratis
bellen naar vast voor
€ 29,90 per maand

HTC TyTN II

3,0

ja

240x320

ja

190 gram

HTC Touch

2,0

nee

240x320

ja

112 gram

De tabel dient als hulp bij de eerste oriëntatie
in het aankoopproces. Voor meer details over
deze en andere telefoons, kunt u terecht op de
Toestelwijzer op Bellen.com.
De grote hoeveelheid publiciteit rond de
iPhone is overigens wel terecht. Het toestel is
qua design en bediening inderdaad zeer
indrukwekkend. Wie veel waarde hecht aan
functionaliteiten zoals fotograferen of snel
mobiel internet kan beter een alternatief
kiezen of wachten op een volgende iPhoneversie.
Tip: vergelijk toestellen op Bellen.com
VASTE TEL EFONIE

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 per
maand. Ruim 250.000
mensen gingen u voor
Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor
maar € 19,95 p/mnd.
Inclusief de kosten voor de
vaste lijn!
Het Net aanbieding
ADSL Instap Surfen nu
slechts € 9,95 per maand.
Zonder jaarcontract!
Internet van @Home
Nu 2 maanden proberen
vanaf € 19,95 per maand!

- InternetPlusBellen weer beschikbaar
€ 170,- retour

InternetPlusBellen van KPN, Het Net en Planet Internet is weer te
bestellen voor mensen die geen vaste KPN-lijn hebben. Door de grote
toestroom van klanten en de hieruit voortvloeiende problemen, waren
de combipakketten maandenlang slechts beperkt verkrijgbaar. KPN
heeft gemeld dat de problemen ondertussen opgelost zijn.
Abonnementstarieven
KPN en Planet bieden een 1,5 Mb abonnement aan voor € 34,95 per
maand. Bij Het Net betaalt u voor deze snelheid een maandtarief van €
29,95. Wie direct een tweejarig Het Net Surfen en Bellen abonnement
afsluit, krijgt het eerste half jaar maandelijks een tientje korting op het
abonnementstarief. Surfen en Bellen is in tegenstelling tot het losse
ADSL-product van Het Net niet per maand opzegbaar. Wellicht ten
overvloede: de genoemde bedragen zijn inclusief de lijnkosten.

Pak nu 1 jaar lang
gegarandeerd voordeel
met Energie:direct! Ergens
anders goedkoper? U krijgt
het verschil direct terug!
Eenmalig € 170,- korting!
Breedbandgekte.nl
ADSL voor € 4,95 p/mnd
Vergelijk nu alle acties!

Orange aanbieding
De concurrentie heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Zo biedt
Orange bijvoorbeeld een 4 Mb ADSL en telefonie abonnement aan voor
€ 14,95 per maand. Dit is momenteel het scherpste aanbod van
Nederland. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit een actietarief is
dat alleen tijdens het eerste jaar geldt, daarna betaalt u de reguliere
maandprijs. Omdat u echter een jaarcontract tekent, heeft u na 12
maanden wel weer alle vrijheid.
Vaste lage prijs bij UPC
UPC is qua standaardtarief de voordeligste aanbieder van breedband
internet in combinatie met telefonie. Een 1,5 Mb verbinding met
telefonie kost bij UPC € 19,95 per maand. De twee andere grote
kabelaars Casema en @Home vragen voor een vergelijkbaar product €
29,90 per maand. Voor wie wil bellen, e-mailen en slechts af en toe wat
surfen hebben Casema en @Home voor een maandbedrag van € 19,90
nog wel een budgetproduct. De downloadsnelheid ligt hierbij slechts op
256 kbit/s.
Tip: Totaalwijzer.nl voor alle aanbieders
INTERNET

- Veel vragen over gratis laptop bij Tele2
Het is u wellicht niet ontgaan dat Tele2 met gratis
laptops strooit in combinatie met een Tele2
Compleet abonnement. Omdat over deze actie
enorm veel vragen binnenkomen, een korte
toelichting op deze actie waarbij de "addertjes
onder het gras" niet worden vergeten.
Redenen om wel te bestellen
- de gratis Acer laptop (t.w.v. € 499,-)
- een snelle ADSL verbinding (tot 10 Mb)
- telefonie inbegrepen
- lijnkosten inbegrepen
- gratis draadloos modem
- maandtarief vergelijkbaar met KPN InternetPlusBellen
Redenen om niet te bestellen
- contractsduur is twee jaar
- abonnementsbedrag € 39,95 per maand
- circa 300 euro duurder dan Compleet 4 Mb (termijn 2 jaar)
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- € 350,- "boete" bij verhuizing binnen 2 jaar buiten Tele2
dekkingsgebied
Lees onderstaande tip voor meer details en de beschikbaarheid van dit
en andere abonnementen.
Tip: Vergelijk breedbandtarieven op Internetten.nl
- @Home verhoogt snelheid naar 20 Mb
@Home heeft de downloadsnelheid van het snelste abonnement
verhoogd van 15 naar 20 Mb. Uploaden is bij dit abonnement versneld
van 1,5 naar 2 Mb. Het abonnementsbedrag van € 69,95 verandert
niet. Dit is inclusief telefonie. Naar verwachting zal fusiepartner Casema
binnenkort volgen met een identieke snelheidsverhoging.
Groot prijsverschil ADSL en kabel bij snelle abonnementen
Ondanks de wijziging blijft razendsnel internet bij kabelaars een dure
hobby. Bij ADSL-aanbieders als Orange, Telfort, CompuServe en Abel
Telecom betaalt u voor een tot 20 Mb verbinding minder dan twee
tientjes per maand.
Met € 59,95 per maand is UPC de voordeligste kabelaar met een 20 Mb
abonnement. Hierbij krijgt u telefonie als extraatje cadeau.
Tip: vergelijk abonnementen vanaf 20 Mb
DIGITALE TELEVISIE

- Voordelig instappakket satelliet tv
CanalDigitaal heeft onder de pakketnaam Easy digitale televisie via de
satelliet laagdrempeliger gemaakt. De digitale ontvanger met schotel
kost bij Easy namelijk slechts € 99,-. Tot voor kort was deze in
combinatie met het goedkoopste pakket (set top box) pas verkrijgbaar
voor € 269,-.
Lagere abonnementskosten
Satelliettelevisie heeft als voordeel dat de
abonnementskosten lager liggen dan bij de
aanbieders van kabeltelevisie. Daarnaast is het
totaal aantal zenders veel groter.
Eénmalige investering en schotel
Het nadeel is dat niet iedereen gecharmeerd is
van een schotel aan of om het huis. Daarnaast vormden de éénmalige
kosten tot voor kort een groot struikelblok. Door dit bedrag aanzienlijk
te verlagen, hoopt CanalDigitaal geïnteresseerden over de streep te
trekken. Omdat alleen de zon voor niets opgaat, zit er wel een
kanttekening aan het verhaal. De abonnementskosten van
CanalDigitaal Easy bedragen € 12,95, die van het set top box pakket €
4,16. Na het optellen van alle éénmalige en abonnementskosten tijdens
de eerste twee jaar, blijken beide pakketten ongeveer hetzelfde te
kosten.
Zenderpakketten
In het Easy-pakket zitten ruim 50 zenders meer dan in het set top box
pakket (respectievelijk 143 en 91). De bekendste extra zenders die u
bij Easy krijgt, zijn de Belgische publieke omroepen, RTL8, MTV en
Discovery Channel. BBC 1 en 2 worden in het geheel niet door
CanalDigitaal doorgegeven.
Tip: Digitelevisie.nl voor alle aanbieders

COLOFON

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder redactie van Erik van der Veen,
eindredactie Ben Woldring. 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
(C) 1998 / 2007 - Bencom BV

Reageren via:
FWRD (Bericht doorsturen)
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Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
Provider ervaringen:
@Home (vastnet)

(0)

Abel Telecom (vastnet)

Alice (vastnet)

(0)

Ben (mobiel)

Casema (vastnet)

(2)

CompuServe (CPS)

Het Net (vastnet)

(0)

KPN (mobiel)

(104)
(442)

KPN (vastnet)

(21)

LowCall (mobiel)

Orange (mobiel)

(103)
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(0)

Tele2 (mobiel)

(22)
(383)
(0)

(0)
(482)
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Telfort (mobiel)

(311)

Telfort (vastnet)

T-Mobile (mobiel)

(260)

UPC (mobiel)

UPC (vastnet)

(0)
(42)

(0)
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