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Mobiele telefonie

- Goedkoper vakantiebellen

Vaste telefonie

- Tariefsverhogingen bij DailyCom en 1601

Internet

- Column: “Tweehonderd kanalen en niets op televisie?”

Bencom nieuws

- Prijswinnaars 10 miljoenste bezoeker actie Bellen.com

  

150 minuten voor EUR 2,50 per maand op Telecomadvies.nl

(Adv.)

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

- Goedkoper vakantiebellen

Nu de vakantie weer is aangebroken, wordt het tijd het bellen in het

buitenland weer eens onder de loep te nemen. Wat u precies kwijt bent

aan mobiel babbelen in uw vakantieland hangt af van waar u klant bent

en waar u zit. Om dat uit te vogelen is een hele klus!

Gelukkig hebben de mobiele aanbieders het allemaal wat eenvoudiger

gemaakt. Was er de afgelopen jaren nog een veelheid aan tarieven met

verschillen per aanbieder, abonnement, land en netwerk, nu is de

wereld in geografische zones verdeeld. Vodafone was de eerste die daar

in 2003 mee kwam, waarna anderen volgden, uitgezonderd Tele2 en

Debitel (laatstgenoemde vermeldt de tarieven overigens niet eens op

haar site).

 

T-Mobile heeft in maart van dit jaar de wereld in 3 zones verdeeld,

waar voortaan per zone vaste tarieven gelden, ongeacht het tijdstip van

de dag of het netwerk dat gebruikt wordt. Nieuwe abonnees kunnen

deze zomer zelfs heel relaxed babbelen: 30 minuten gratis bellen en

gebeld worden in het buitenland. De bundel is geldig op alle netwerken

van 30 Europese landen en de VS.

 

Vodafone probeert het sinds juni nóg simpeler te maken. Met een

uniform helder buitenland-tarief. Naar Nederland bellen kost voor

abonnees 99 cent per gesprek plus 25 cent per minuut. Gebeld worden

is lucratiever: dat is 99 cent, hoe lang u ook doorbabbelt. Dat geldt in

zeventien landen, maar alleen als u belt via het eigen Vodafone

netwerk of via geselecteerde partneraanbieders. Op

Vakantiebellen.com kunt u teruglezen voor welke landen deze

zogeheten 'Passport' tarieven gelden. Eenmalig registreren voor deze

dienst is noodzakelijk.

 

KPN en Hi PrePaybellers kunnen sinds mei gemakkelijker vanuit het

buitenland bellen. Vanuit zes Europese landen kan men voortaan zonder

de terugbelcode *100* naar Nederland bellen. Wanneer KPN en Tele2

piek- en daltijden in het buitenland ook gaan afschaffen, wordt het

allemaal nog een stuk overzichtelijker.

 

Telfort hanteert vanaf 19 juli nieuwe Prepay tarieven: voor elk gesprek

dat u zelf begint in het buitenland betaalt u een starttarief van € 0,07.

Daarnaast kost het versturen van een sms-bericht vanuit het buitenland

voortaan € 0,55 i.p.v. € 0,45.

 

 

A C T I E S

Versatel 20Mb ADSL

Bestel nu 20 Mb ADSL en

ontvang GRATIS Live

Eredivisievoetbal op uw tv

voor € 39,95 per maand!

Telfort prijsdoorbraak

Exclusief voor Bellen.com

bezoekers: gratis Nokia

2600 en 50% korting op

Telfort 100 abonnement!

T-Mobile Sim only

Nu op Telecomadvies.nl:

een jaar lang 150 minuten

voor € 2,50 per maand!

Bel1649

Bel nu voor NUL cent per

minuut naar alle vaste

nummers in Nederland!

Debitel SIM-only

90 min. voor € 1,95

p/mnd, zonder

aansluitkosten!

Direct ADSL Go van KPN

Direct ADSL van KPN met

ruim € 165,- voordeel! Al

ADSL via Planet, Het Net,

Wanadoo of Tiscali, stap

dan gratis over en bespaar

elke maand geld!

Wanadoo ADSL Family

Profiteer nu van 4Mb

snelheid voor € 22,50 per

maand. Wanadoo regelt de

overstap en opzegging bij

uw huidige provider!

Vodafone actie

Exclusief online voordeel:

toestel € 0 + € 100 korting

en 3 gratis maanden!

Tele2 Onbeperkt

Onbeperkt bellen voor 0

cent p/min naar alle vaste

nummers in Nederland. Tot

1 aug. de eerste maand

zonder vaste kosten.

Orange shop

Gratis bellen tussen 20.00

en 24.00 uur én in het hele

weekend!

Voicedata VoIP
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Internetten.nl
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Vakantiebellen.com

LookingforBooking.nl

Orange klanten kunnen in de Orange shops terecht voor een gratis

vakantie check-up. Er wordt dan o.a. een kopie van uw simkaart

gemaakt en u wordt geholpen met het (tijdelijk) uitschakelen van

voicemail. Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u bovendien een

beachball set cadeau!

 

Top-3 Vakantiebellen.com tips:

1. Voor vertrek voicemail uitschakelen voorkomt een hoge rekening

2. SMS-en i.p.v. bellen (SMS ontvangen is zelfs gratis)

3. Bel de 1e minuut gerust vol, die wordt sowieso doorberekend

 

Drie populaire alternatieven om goedkoper mobiel te bellen in en vanuit

uw vakantieland:

TrendCall SIM-kaart TrendCall biedt sim-kaarten aan die u naast of

ter vervanging van uw huidige sim-kaart kunt gebruiken. Met

TrendCall ontvangt u in meer dan 70 landen gesprekken voor € 0,20

per minuut. Nummerbehoud is mogelijk. Abonnee worden kost

eenmalig € 14,95. Er zijn geen maandelijkse abonnementskosten.

Budget Phone kaart Wie een abonnement heeft van Vodafone,

KPN, Hi of Orange en naar België, Duitsland, Denemarken, Engeland,

Finland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië of Zwitserland gaat, kan veel

goedkoper mobiel bellen met de Budget Phone telefoonkaart.

United Mobile Een prepaid mobiele dienst die u naast uw huidige

Nederlandse provider kunt gebruiken met slechts drie lage tarieven

voor de hele wereld.

Tot slot nog een aanrader voor SMS freaks: in juni is er een leuk boekje

uitgekomen "SMS op vakantie". Deze bestseller voor de

vakantieperiode bevat veel SMS-weetjes!

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

- Tariefsverhogingen bij DailyCom en 1601

Telefoondiscounter 1601 verhoogt per vandaag het starttarief tot 5 cent

per gesprek, zowel voor binnenlandse als buitenlandse gesprekken. Tot

nu toe hanteerde 1601 voor lokale gesprekken een tarief van 3,9 cent

om een verbinding tot stand te brengen, terwijl het starttarief voor

interlokale gesprekken op 4,9 cent lag.

 

Bel1601 lijkt hiermee de tariefsverhoging van DailyCom afgelopen mei

te volgen. Sinds die tijd betalen DailyCom klanten 6 cent per gesprek

tijdens piekuren, ongeacht of er binnen de regio, buiten de regio of naar

mobiel wordt gebeld. DailyCom bellers betalen op overige momenten

van de dag bellen niets voor het bellen naar vaste Nederlandse

nummers. Voorheen lagen de starttarieven op respectievelijk 3,8; 4,1

en 4,7 cent.

 

Uit de vernieuwde tariefoverzichten voor vaste telefonie op Bellen.com

blijkt dat 1649 op dit moment de goedkoopste aanbieder is voor

binnenlandse gesprekken op het vaste net. Met 1649 belt u de hele dag

tegen een tarief van 0 cent per minuut, het enige dat u betaalt is een

starttarief van 5 cent per gesprek. Andere aanbieders zoals Tele2,

Euphony en Universal Telecom bieden ook dergelijke "gratis bellen"

producten aan, maar berekenen in tegenstelling tot 1649 maandelijkse

abonnementskosten door aan de klant.

 

Met de nieuwe tariefoverzichten kunnen voortaan ook

abonnementskosten van aanbieders vergeleken worden. Ook Digitale

telefonie (VoIP) en 'Bellen en Internetten in één' pakketten zijn

meegenomen in de vergelijking. Voor een advies op maat adviseren we

u de Belwijzer in te vullen.

 I N T E R N E T

- Column: “Tweehonderd kanalen en niets op televisie?”

Eigenlijk was het vroeger beter. Althans, als het om televisie kijken

gaat. Je wist wat er op welke zender hoe laat was en de dag erna sprak

iedereen er over. Nu niet meer. We beschikken binnenkort over

honderd of tweehonderd televisiezenders en kunnen dan nog zeggen

dat er niets op televisie is geweest of iets gemist hebben.

 

Tot 1988 was televisie kijken makkelijk. Je keek of naar Nederland 1 of

naar Nederland 2. Iedereen had zo ongeveer hetzelfde gezien en kon

met collega's, buren en familie spreken over wat er gisteren op tv was.

Met de opkomst van commerciële zenders en digitale televisie behoort

dat gekeuvel tot de verleden tijd, op uitzonderingen na als Boer zoekt

Vrouw, Idols en Big Brother. Niet voor niets haalt John de Mol Big

Brother weer van stal om zijn nieuwe televisiezender komende zomer

met veel kabaal onder de aandacht te brengen.

 

Maar of De Mol voor de langere duur kijkers aan zijn kabelzenders en

digitale zenders weet te binden, hangt mogelijk van een heel ander

medium af: de televisiegids.

 

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen!

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

- Prijswinnaars 10 miljoenste bezoeker actie Bellen.com

De '10 miljoenste bezoeker-actie' op Bellen.com in april is bijzonder

succesvol verlopen. Velen hebben de vernieuwde Belwijzer voor vaste

telefonie ingevuld en een slagzin gemaakt om daardoor kans te maken

Bellen van vast naar

mobiel voor slechts 9,5

cent per minuut!

Tiscali Voordeelweken

Tiscali heeft weer een hele

goede deal: internetten op

topsnelheid voor € 9,95

per maand, zonder

datalimiet, zonder

aansluitkosten! Evt. met

gratis bellen binnen NL!

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis 35

euro energietegoed!

Scarlet One

Bellen en internetten via 1

abonnement! Nu met

gratis bellen binnen

Nederland en gratis

installatie aan huis!

KPN Digitale TV

Vanaf € 7,95 p/mnd je

favoriete programma`s

kijken met haarscherp

beeld en perfect geluid! Nu

géén aansluitkosten en een

gratis Princess barbecue!
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op een complete thuisbioscoop of een mobieltje.

 

"Ik promoot de nieuwe Bellen.com Belwijzer door... al m'n vrienden

voor nul cent te bellen om ze te vertellen hoe ook zij hun

telefoonrekening bij kunnen stellen", mailde J. Pen. Hiermee is hij de

gelukkige prijswinnaar van de grote LG plasma TV + Home Cinema Set

geworden! We wensen u alvast veel kijk- en luisterplezier toe met uw

nieuwe LG thuisbioscoop, die u binnenkort thuisgestuurd krijgt.

 

De prijswinnaars van een LG mobieltje zijn: A. van Oorschot, M.

Warmolts, H. Martens, G. Slot, P. Nolmans, F. Langenkamp, T.J.

Witteman, F. Slotegraaf en P. Buteijn.

 

Er waren geinige, originele en ludieke slagzinnen waarbij Marije

Warmolts zelfs zinspeelde op Scarlets tv-reclame met Beau, die we u

niet willen onthouden: Ik promoot de nieuwe Bellen.com Belwijzer door

het volgende rijmpje: Laat die blote man op de TV maar lullen. Het lukt

hem toch niet om te verhullen dat alleen Ben(com)'s Belwijzer je

precies vertelt hoe jij het goedkoopst belt.

 

 C O L O F O N

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van 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: ezine-advertentie@bencom.nl
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