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Aantal abonnees: 58.533

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Voordeliger bellen en sms'en in het buitenland
Simyo versimpelt prijsplan
Column: Apple iPhone zure appel
Internet zonder vaste telefoonlijn

180 min bellen €14,95 p/mnd. Duikprijzen!

Voordeliger bellen en sms'en in het buitenland
Sinds de invoering van het
Eurotarief is mobiel bellen vanuit
andere EU-landen aanzienlijk
voordeliger geworden. Zelf bellen
kost maximaal 58 cent per minuut,
gesprekken ontvangen 29 cent
per minuut. Naast deze verlaagde
tarieven
kennen
de
grote
telecomaanbieders ook enkele
diensten die vooral bij lange
gesprekken voordelig zijn.
Vodafone Passport
Bellen: € 0,25 p/min. (starttarief € 0,79)
Gebeld worden: € 0,00 p/min. (starttarief € 0,79)
Sms’en: € 0,29 p/min (sinds1 juli)
Geldig in 42 landen. Binnen EU en o.a. ook in Turkije, Japan, Nieuw
Zeeland en Australië
Opmerking: ook voor prepaid (iets hoger minuuttarief)
T-Mobile Grenzeloos
Bellen: € 0,17 p/min. (starttarief € 0,70)
Gebeld worden: € 0,10 p/min. (starttarief € 0,70)
Sms’en: € 0,36 p/min
Geldig binnen EU en Zwitserland, Noorwegen en IJsland
Opmerking: niet voor prepaid
KPN EU Voordeelbellen
Bellen: € 0,25 p/min. (starttarief € 0,99)
Gebeld worden: € 0,25 p/min. (starttarief € 0,99)
Sms’en: € 0,55 p/min
Geldig binnen EU en in Noorwegen en IJsland

Telfort Belbundel
180 min bellen €14,95
p/mnd. Duikprijzen!
Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 6,95 per
maand en overal te
gebruiken, ook in de tuin. Nu
1 maand gratis proberen!
Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!
Alice Comfort
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen. Exclusieve actie:
3 maanden lang slechts €
19,90 p/mnd, gratis Brad Pitt
filmpakket en geen
aansluitkosten t.w.v. € 69,-!
Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor
Gratis mobiel TV
24 mnd gratis mobiel TV
en gratis Samsung P960
Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!
Online ADSL + Telefonie
Internetten en voordelig
bellen met uw vertrouwde
nummer voor slechts € 17,50
per maand en zonder vast
KPN abonnement!
Razendsnel Tele2 ADSL
10Mb/s internet voor € 8,95
p/mnd! Geen eenmalige
kosten.

Telfort
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Opmerking: niet voor prepaid
T-Mobile en Vodafone voordeliger dan KPN
Samengevat kan geconcludeerd worden dat u voor zelf bellen het
voordeligst uit bent bij T-Mobile. Voor het ontvangen van gesprekken is
Vodafone de goedkoopste aanbieder. Aanmelden voor Passport,
Grenzeloos en EU Voordeelbellen is gratis.
Overige opties
Naast bovenstaande opties hebben KPN, Vodafone, T-Mobile en Hi
een vakantiebundel waarmee in een maand 30 minuten gebeld kan
worden voor € 10,-. Prepaidbellers kunnen voor een dergelijke
bundel alleen terecht bij Vodafone. De kosten bedragen in dat geval €
5,- voor 15 minuten. Hi kent ook een Vakantie Sms-bundel met 20
berichten voor € 5,-. Meer informatie over vakantiebundels, inclusief de
nadelen, vindt u op Vakantiebellen.com. Bekijk ook de informatie video:
sms'en in het buitenland.
Tip: voor tips en tarieven kijkt u op Vakantiebellen.com

300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | € 6,95
debitel
€ 15 Sim only (KPN)
€ 15,00 | € 6,95
T-Mobile
Relax 250 Sim only
€ 14,75 | € 9,00
Vodafone
Scherp 250 + 75
€ 8,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Simyo versimpelt prijsplan

Sinds 1 juli heeft Simyo een nieuw prijsplan. Eén nieuw laag tarief voor
bellen en sms´en: 10 cent per minuut en 10 cent per bericht. Ook het
starttarief bedraagt 10 cent, alsmede het uitluisteren van voicemail.
Daarmee is bellen en voicemail 5 cent goedkoper geworden, starttarief
en sms resp. 3 en 2 cent duurder.

Nokia

N95
vanaf:

Bij Simyo heb je geen contract en zit je dus nergens aan vast. Het
beltegoed is onbeperkt geldig als je Simyo één keer in de zes
maanden gebruikt. Bestaande klanten kunnen voor eenmalig € 2,50
overstappen op het nieuwe tarief via hun persoonlijke pagina op de
overigens geheel vernieuwde Simyo website. Bent u bestaande klant
en belt of sms't u veel naar andere Simyo klanten, dan kan het
verstandiger zijn om juist niet over te stappen. De "onderlinge tarieven"
van resp. 7 en 2 cent komen dan namelijk te vervallen. Klik hier voor
meer informatie en online bestellen.

€ 14,50 p/mnd

Top 5 Prepaid op Bellen.com
Simyo staat op de gedeelde tweede plaats in de Top 5 Prepaid op
Bellen.com, samen met Tele2 Champion. LowCall bezet de toppositie.
De Top 5 wordt berekend aan de hand van de gemiddelde kosten van
de eerste minuut bellen.

€ 18,- p/mnd

Tip: Vergelijk hier alle prepaidtarieven

6300

Column: Apple iPhone zure appel

Meer Nokia

HTC

Diamond
vanaf:

Meer HTC

Nokia

vanaf:

€ 9,50 p/mnd
Meer Nokia

Door: Erwin Boogert
De iPhone is voor ons wat kraaltjes en spiegeltjes voor de inboorlingen
waren toen eeuwen geleden de koloniën werden gevormd. De
uitgekiende marketingacties van Apple verdoezelen dat de iPhone
ronduit slecht presteert op cruciale onderdelen. Wel luidt het elegante
apparaat voor consumenten, telecomaanbieders en webwinkels een
nieuw tijdperk in.
Het haalde zelfs de avondjournaals op de
publieke
en
commerciële
omroepen:
'Verkoop van de iPhone in Nederland van
start'. Drie dagen later: 'iPhone al weer
uitverkocht'. Vier dagen later: 'Apple kan de
vraag niet aan'. Prachtige PR.

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

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

'reality

distortion

field'

Natúúrlijk overviel de vraag naar het geraffineerde toestel Apple niet.
Dat maakt juist deel uit van de strak gecoördineerde
reclamecampagne. T-Mobile had weinig in de pap te brokkelen bij de
introductie van de iPhone. Het was Apple om wiens gunsten is gedanst
en die op de trom sloeg. Het bedrijf brengt expres gefaseerd toestellen
op de markt. T-Mobile mag vertellen dat ze op zijn. Dat roept een beeld
van schaarste en exclusiviteit op. En dat geeft nóg meer glans aan het
toch al glimmende toestel.
Een vriend zei: "Bij íeder Apple-product dat je koopt, krijg je standaard
een reality distortion field meegeleverd." Inderdaad. Apple kan knollen
voor citroenen verkopen.
Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen...
Bron foto: Defensor Fortis (CC)

Internet zonder vaste telefoonlijn

Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.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 het mogelijk om aan internet abonnement af te sluiten, zonder een
abonnement op telefonie? Ik wil namelijk geen vaste
telefoonaansluiting, maar wil ik ook geen internet over de kabel.' Op
deze veelgestelde vraag lees je de meest uiteenlopende antwoorden
op diverse internetfora. Tijd voor een uiteenzetting.
De grootste verwarring ontstaat door de begrippen telefoonlijn,
telefoonaansluiting en telefoonabonnement. Voor internet via ADSL is
altijd een telefoonaansluiting nodig.
Immers, de ADSL-techniek maakt
gebruik van het datagedeelte van
een telefoonverbinding. U hoeft
echter niet altijd zelf een KPN
telefoonabonnement af te nemen
als u ADSL wilt. Dat hangt namelijk
van de ADSL aanbieder af. Dus:
Telefoonaansluiting nodig voor
ADSL?
Ja. Voor internet via ADSL is altijd een telefoonaansluiting nodig (voor
internettoegang via de kabel altijd een kabelaansluiting).
Telefoonabonnement nodig voor ADSL?
Nee. Of u een telefoonabonnement bij KPN nodig heeft, hangt af van
de ADSL-aanbieder.
Er zijn aanbieders bij wie een telefoonabonnement niet nodig is,
zoals Telfort, Alice, KPN, XS4ALL, Online, Tele2.
Wilt u weten wat het kost wanneer u een internetabonnement via
ADSL afsluit, terwijl u geen telefoonaansluiting en -abonnement voor
de vaste lijn heeft? Internetten.nl heeft daarvoor een speciale TOP 5
samengesteld, die u vindt door op de voorpagina boven
de standaard TOP 5 een vinkje te zetten bij 'Toon tarieven die
gelden als ik geen vaste KPN-lijn heb'.
Vervolgens ziet u de prijzen van breedbandabonnementen inclusief
eventuele eenmalige kosten voor een telefoonaansluiting plus
eventuele
maandelijkse
lijnhuur.
Bij
sommige
aanbieders
zoals CompuServe, Telfort en KPN zelf maakt het qua kosten niet uit of
je wel of geen vaste KPN-lijn hebt. En wie zonder vaste KPN lijn Alice
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(Easy of Comfort) aanvraagt via Internetten.nl, hoeft er helemaal niks
extra voor te betalen (normaal: 69 euro toeslag)!
TOP 5 breedbandinternet zonder vaste KPN-lijn
In de huidige TOP 5 zonder vaste KPN-lijn staan praktisch alleen
kabelabonnementen (UPC, Ziggo en Zeelandnet). Althans, in de
categorie met de laagste snelheid. Bij supersnelle abonnementen wint
ADSL het van de kabel: soms tot de helft voordeliger!
Goed nieuws: Tele2 neemt overstapdrempels weg
Op de valreep van verschijning van deze nieuwsbrief ontvingen we het
goede nieuws dat Tele2 als eerste (niet KPN) provider een grote stap
heeft gezet om de overstapdrempels te verkleinen. Vanaf vandaag kan
Tele2 ook ADSL VoIP nummers overnemen van alle ADSL providers,
oftewel, heeft u reeds een Internet+Bellen abonnement, dan kunt u
gewoon uw nummer behouden! Lees morgen meer op Bellen.com.
Tip: Vergelijk en bestel op Internetten.nl
Bron foto: navel fluff (CC)

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!
Deze kan zich hier abonneren
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