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 V A S T E  T E L E F O N I E

- Nieuw: Tariefvergelijking bellen via 0900-nummers

Sinds begin juni heeft Bellen.com een nieuwe dienst toegevoegd: een

tariefvergelijking voor het goedkoper bellen naar het buitenland via

0900-nummers. Er zijn verschillende mogelijkheden om goedkoper te

bellen via de vaste telefoonlijn. Naast het bellen via Carrier (Pre) Select

aanbieders kan men de telefoonrekening ook verlagen door te bellen

via aanbieders als Phonetone Telecom, Bel & Bespaar of TeleDiscount,

die gebruikmaken van computergestuurde 0900-nummers. Op een

speciale pagina geeft Bellen.com al sinds geruime tijd meer informatie

over dit systeem, inclusief alle voor- en nadelen van deze goedkoper-

bellen-methode. Vanaf nu zijn alle 12 de 0900-aanbieders opgenomen

in een aparte tariefvergelijking, zodat men kan zien wie het goedkoopst

is. In een selectiemenu kan men een te bellen bestemming kiezen

waarvan men de tarieven wil vergelijken. Als de keuze gemaakt is,

wordt een overzicht getoond van de tarieven voor bellen vanuit

Nederland naar de opgevraagde bestemming, zowel naar vaste als

mobiele aansluitingen. Zo kan men per bestemming zien bij welke

aanbieder men het voordeligst uit is en via welk toegangsnummer men

het beste kan gaan bellen. Bellen.com is met deze nieuwe dienst weer

completer geworden, zodat bellers nog meer alternatieven geboden

worden om goedkoper te bellen!

- Automatisch tot 40% goedkoper bellen van vast naar mobiel

In de nieuwsbrief van februari schreven we al dat de tarieven voor het

bellen van een vaste telefoon naar een mobiel toestel sterk omlaag zijn

gegaan. De verlaging verloopt in drie stappen, waarvan de eerste op 1

januari j.l. is ingegaan. Als gevolg van deze eerste verlaging zijn KPN

bellers in piekuren ongeveer 25 procent goedkoper uit als ze van een

vast naar een mobiel toestel bellen. Niet alleen KPN, maar ook andere

aanbieders volgden. Ondanks de prijsverlaging kost een telefoontje van

een KPN beller naar een mobieltje nog altijd 22 cent per minuut! Ook de

meeste alternatieve aanbieders zitten zo rond deze prijs, sommigen 1 à

2 cent goedkoper, anderen notabene 7 (!) cent per minuut duurder!

Per 1 juni is de nieuwe Carrier PreSelect aanbieder DIS Telecom op de
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markt gekomen die het tarief voor het bellen naar een mobiel toestel

terugbrengt naar nog geen 15 cent per minuut. Deze jongste aanbieder

maakt onderdeel uit van de DIS Europe Group, een Heerenveens

bedrijf dat zich richt op zowel de consumenten als zakelijke markt op

het gebied van internettoegang en hosting. Vanaf 1 juni biedt men dus

ook telecommunicatiediensten. Met de komst van DIS Telecom is er

een aanbieder bij gekomen waar de Nederlander blij mee mag zijn.

Immers, gezien het veranderende belgedrag vindt er steeds meer

telefoonverkeer plaats vanaf een vaste aansluiting naar een mobieltje.

Een besparing van ongeveer 40% op deze gesprekken tikt daarom hard

aan. Harry Dijkstra, de algemeen directeur van het bedrijf, garandeert

dat de tarieven geen tijdelijke stuntprijzen zijn. "DIS Telecom wil een

product aanbieden wat de klanten aanspreekt, dus wij bieden

gegarandeerde voordelige tarieven met een duidelijke tariefstelling.

Het superlage tarief voor het bellen vanaf een vast toestel naar een

mobieltje is een tarief wat we niet als tijdelijke aanbieding doen, maar

voor altijd!" Klik hier voor een actuele tariefvergelijking. Bellen.com

bezoekers kunnen overigens 5 euro geheel gratis bellen wanneer ze

zich nu online aanmelden!

- Abonnementstarieven vaste lijn KPN per 1 juli verhoogd

KPN heeft per 1 juli de abonnementsprijzen met 2,1% verhoogd. Dit is

exact gelijk aan het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. De

prijs van een BelBasis-abonnement op een gewone telefoonaansluiting

is van €17,79 naar €18,16 per maand gegaan. Het BelBudget-

abonnement werd verhoogd van € 9,47 naar € 9,67. Een

ISDN-abonnement kost voortaan €26,13 per maand, voorheen was dat

€25,76. Wie zijn ISDN wil opzeggen en weer een gewone (analoge)

telefoonaansluiting wil, is sinds 1 juli aanzienlijk duurder uit! Eerder

kostte zo'n zogeheten remigratie nog €46,58, nu moet men daarvoor

€75 neertellen. Veel mensen die ADSL nemen, besluiten hun ISDN lijn

weer om te laten zetten naar een gewone telefoonlijn. Men is immers

met ADSL toch wel telefonisch bereikbaar tijdens het internetten en het

scheelt maandelijks toch zo'n 8 euro aan abonnementskosten. Wie dit

dus overweegt, had het beste voor 1 juli kunnen 'remigreren', zoals

Bellen.com in april al adviseerde! Dat scheelde maar liefst 37 procent!

 

 M O B I E L E  T E L E F O N I E

- Belwijzer Mobiel nu nog eenvoudiger in gebruik

De Bellen.com Belwijzer Mobiel, waarmee u kunt laten uitrekenen wie

voor u de goedkoopste mobiele provider is, is onlangs nog

gebruiksvriendelijker geworden. Na het beantwoorden van slechts 7

korte vragen, klikt u op berekenen, waarna u razendsnel een

up-to-date genuanceerd beladvies krijgt! Als extra toevoeging kunt u nu

ook de jaarkosten van het goedkoopste pakket vergelijken met een

pakket naar keuze. Zodoende kunt u in één oogopslag zien welk bedrag

u per jaar kunt besparen. Zeker nu er een ware "mobiele prijzenoorlog"

is uitgebroken, raden wij iedereen aan om via de Belwijzer Mobiel de

goedkoopste aanbieder te berekenen.

- Prepaid beltegoed langer houdbaar

Voor KPN PrePay klanten was er vorig jaar al positief nieuws

betreffende de geldigheidsduur van het beltegoed. Op 15 juni j.l. is de

houdbaarheid van Hi PrePay tegoed eveneens verlengd van 6 maanden

naar 12 maanden. Goed nieuws voor degenen die voornamelijk mobiel

bereikbaar willen zijn!

- Prijzenslag sms zet gestaag voort

Hi adverteerde half juni paginagroot met de laagste prepaid sms-prijs

van Nederland. De prijsverlaging was spectaculair: van 23 cent naar 9

cent per tekstberichtje. Nauwelijks een week later kwam er een nieuwe

aanbieder met de naam ‘qick’, die prepaid sms'jes aanbiedt voor 8

cent! ‘qick’ heeft geen eigen mobiele netwerk, maar koopt grote

pakketten belminuten in op het bestaande netwerk van Telfort. Het kan

echter nog goedkoper! Telfort zelf reageerde erop door de prepaid

sms-tarieven tijdelijk met 82 procent te verlagen! In de zomerperiode

-de eerste drie maanden- kost het Telfort prepaidbellers slechts 4 cent

om een tekstberichtje te versturen, hierna betalen ze standaard 8 cent.

Een dag later volgde ‘qick’ dit voorbeeld. Overigens biedt Telfort nu

geen prepaid sms-bundels meer aan. Vanwege het feit dat men nu

goedkoper zonder bundel kan sms-en, zijn de bundels afgeschaft. De

nieuwe tarieven gelden niet voor abonnementhouders, want deze

tarieven zijn al scherp volgens Telfort. Althans, wie hier de grootste

bundel afneemt, betaalt eveneens 8 cent per bericht. Toch hoopt

Bellen.com –net als de Consumentenbond- dat sms-freaks zònder

bundel maar mét abonnement in de nabije toekomst ook voor veel

minder eurocenten tekstberichtjes kunnen versturen! In andere

Europese landen ligt de prijs voor het verzenden van een sms’je bij een

abonnement veel lager dan in Nederland: gemiddeld €0,15.

Per 1 juli werd tot verbazing van vriend en vijand al aan de wens

tegemoet gekomen: KPN Mobile verlaagde ook de sms-prijzen voor

Hi-abonnees! Voor 6 cent kunnen Hi-klanten voortaan een bericht

versturen in combinatie met een Hi 100-bundel. Vervolgens mengde

Vodafone zich in de strijd: prepaidbellers zijn voortaan ook goedkoper

uit wanneer ze tekstberichten versturen. Wie voor €2,25 een bundel

afneemt, betaalt 9 cent per bericht en in de zomermaanden is er nog

een speciale actie waarbij het nog goedkoper kan. Voor

vakantiegangers in het buitenland met Telfort prepaid is er trouwens

ook nog goed nieuws. Het sms-tarief vanuit het buitenland naar

Nederland is verlaagd van 75 cent naar 45 cent. De tarieven zijn

inmiddels op Bellen.com aangepast. Ander, minder leuk sms-nieuws:

nadat KPN als eerste aanbieder voor sms-en naar het buitenland hogere

32x sneller internetten via

een 2 Mbit verbinding voor

slechts 25 euro per maand.

Bel1649

Argentinië, Frankrijk, Iran

GSM, Peru, Rusland GSM,

UK, USA en Zuid-Korea

slechts 1 cent/min.! Ook

vanaf mobiel te gebruiken!
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tarieven in rekening bracht, volgde Vodafone op 1 juli j.l. dit voorbeeld.

Het tarief is van 23 cent verhoogd naar 30 cent per sms’je. Tot dusver

maakte het voor de prijs niet uit of men sms'jes verstuurde in

Nederland of naar het buitenland. Tip: bereken met de Belwijzer Mobiel

wat voor u het goedkoopste abonnement of prepaidkaart is!

-Hi biedt vakantiebellers voordeel

In de maanden juni, juli en augustus krijgen Hi bellers 25% korting op

sms’en vanuit het buitenland. De korting geldt voor zowel

prepaidbellers als abonnementhouders. Met Hi PrePay kost het

versturen van een sms’je €0,75, met een abonnement is het €0,55. Om

de korting te krijgen moet men een sms naar 321 sturen met de tekst

‘korting’. Voor wie niet voor vertrek op Vakantiebellen.com heeft

gekeken naar de tarieven in zijn vakantieland, biedt Hi gratis bel-info.

Om te weten wat het bel- en sms-tarief is in uw vakantieland, stuurt u

een sms met de naam van uw vakantieland naar 321 en u ontvangt dan

twee gratis sms’jes met alle informatie terug. Een aardige, nuttige

sms-toepassing van de telecomaanbieder! Een andere gratis service

van Hi is om vrienden en bekenden te laten weten dat je ‘mobiel blijft’

in het buitenland. Daarvoor kan men gratis vijf sms’jes tegelijk

versturen door in te loggen op de website bij Vakantie sms. Tenslotte is

het voor prepaidbellers vermeldenswaardig dat Hi ervoor zorgt dat ook

campinggasten “Volslagen Mobiel’ kunnen blijven. Op 32 campings in

Europa staan in juli en augustus namelijk zogenaamde oplaadkisten. Op

www.hi.nl staat een campingoverzicht.

 

 I N T E R N E T

-Breedband nog steeds in beroering

Het internetverkeer groeit onstuimig en de internetmarkt is nog steeds

hevig in beroering. Prijsverlagingen en snelheidsverhogingen volgen

elkaar in rap tempo op. Zo verhoogde KPN half mei opnieuw de

snelheid en de providers Speedlinq en CompuServe (beide via Tiscali-

netwerk) verdubbelde 2 weken geleden zelfs de snelheden met

gelijkblijvende tarieven. Ook Zon verhoogde de snelheid van haar

Family pakket (van 768/128 naar 1024/320) en verlaagde per 16 juni

j.l. de modemprijzen voor Budget, Family en Plus. De prijzenslag rond

ADSL gaat maar door. Regelmatig verandert de ranglijst op

Internetten.nl met de TOP 5 van de goedkoopste ADSL-pakketten!

Tiscali bezet al heel lang bijna alle topposities van de ranglijst van de

goedkoopste ADSL-aanbiedingen. Alleen QuickNet bezet de derde

plaats. Per 1 juli zijn echter verschillende acties beëindigd of verlengd

en ziet de ranglijst er toch weer anders uit! Zo bezet Wanadoo ADSL

Direct nu de zesde plaats doordat de abonnementskosten tijdelijk

verlaagd zijn. Bovendien kan men nu zeer voordelig een draadloos

modem meebestellen. Vanwege het feit dat het overstappen op een

andere ADSL provider op korte termijn veel sneller moet kunnen van

de OPTA, is het zaak de aanbiedingen goed in de gaten te houden!

Overigens laten ook de kabelaars zich niet onbetuigd wat

snelheidsverhogingen en beschikbaarheid betreft. Zo heeft @Home per

1 juli de snelheden van haar breedbandkabelproducten drastisch

verhoogd bij ongewijzigde tarieven. Tevens wordt er per 1 augustus

een nieuw breedbandabonnement geïntroduceerd, dat precies tussen

het basis- en het snelste abonnement inzit. De prijs wordt €37,95 per

maand met een snelheid van 1500 Kbps downstream en een upstream

van 256 Kbps. Ook Casema heeft op dezelfde datum een forse

snelheidsverhoging ingevoerd. Gezamenlijk zijn de grote kabelaars

halverwege juni een campagne begonnen: ‘TV op je PC’. Bij het

afsluiten van een internetabonnement van Casema, UPC/chello,

Essent@Home, Kabelfoon of Multikabel ontvangt men een gratis ‘TV op

je PC’ pakket. Hiermee kunt u op uw pc TV kijken en tegelijk

internetten, waardoor u uw favoriete tv programma’s niet meer hoeft

te missen.

 

 B E N C O M  N I E U W S

- Gaslicht.com met TOP 5 energie aanbiedingen

Wordt de energieliberalisering een succes of een fiasco? Een top of een

flop? De meningen lopen nogal uiteen. Diverse deskundigen verwachten

geen prijzenslag, anderen voorspellen dat er wel degelijk concurrentie

komt. Of de doemdenkers gelijk krijgen, zal de tijd leren. Een feit is,

dat bij de opening van de telecommarkt ook velen twijfelden of ze hun

eigen vertrouwde aanbieder vaarwel moesten zeggen. Men huiverde

om voor een luttele besparing in zee te gaan met een nieuwe

leverancier, terwijl men niet wist of het allemaal wel goed zou komen

met de verbinding...

Toch zijn de prijzen enorm gedaald: vijf jaar geleden belde men voor

enkele guldens per minuut naar Amerika, nu kost het nog geen vijf

eurocent! Het is een kwestie van goed vergelijken, natuurlijk niet alleen

op prijs, maar ook op service en voorwaarden. Zoals www.bellen.com

zes jaar geleden consumenten begon te helpen bij het maken van de

beste keuze op telecomgebied, zo helpt www.gaslicht.com nu op

energiegebied. Velen hebben de weg naar deze vergelijkingssite (sinds

juni 2003) al gevonden en een gunstige overstap gemaakt waarmee

eenvoudig 100 euro per jaar bespaard kan worden! Om het kiezen nog

eenvoudiger en inzichtelijker te maken, is er een TOP 5 van de

goedkoopste stroom én gasaanbiedingen op Gaslicht.com gekomen. De

TOP 5 ranglijst van de beste ADSL pakketten is op Internetten.nl een

groot succes gebleken en werkt enorm concurrentiebevorderend. De

aanbieders willen dolgraag zo hoog mogelijk op de ranglijst prijken met
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hun pakketten om zodoende zoveel mogelijk klanten te werven. We zijn

ervan overtuigd dat de TOP 5 op Gaslicht.com net zo’n succes wordt en

dat er voor consumenten toch veel voordeel te behalen valt met de

liberalisering! Ook al zijn de besparingen vooralsnog beperkt.

Desondanks is het verschil tussen het duurste en goedkoopste

energiepakket voor een gemiddeld huishouden honderdvijftien euro op

jaarbasis. Toch altijd mooi meegenomen en men hoeft er bijna niets

voor te doen: op Gaslicht.com kijken, vergelijken en online aanmelden

is genoeg!
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