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- Tariefacties bij stuntaanbieders blijven doorgaan
De tarieven bij de vaste telefonie aanbieders in Nederland blijven in
beweging. Maakte KPN enkele weken geleden nog bekend de tarieven
en abonnementsgelden met gemiddeld 3,5% te verhogen, begin juni
maakten diverse alternatieve aanbieders alweer hun prijsacties bekend.
Zo heeft NetSource haar tarief voor bellen naar Suriname gehalveerd,
waardoor het nu mogelijk is om voor slechts 34,5 cent per minuut naar
vaste nummers in dit land te bellen.
Bel1649 blijft de prijzen breken met haar 1 cent en 5 cent per minuut
tariefacties. Deze maand kan er voor 1 cent per minuut gebeld worden
naar Australië, Chili, China, Frankrijk, Ierland, Italië, Singapore,
Tsjechië, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid Korea en
Zwitserland. Voor 5 cent per minuut belt u naar Dominicaanse
Republiek, Indonesië, Iran, Israël, Mexico, Peru, Thailand (vast &
mobiel) en Zuid Afrika! Uniek bij 1649 is de gratis tariefmelding voor
ieder telefoongesprek en de verregaande automatisering waardoor
nieuwe klanten meestal al binnen een kwartier na hun online
aanmelding gebruik kunnen maken van de dienst. Wel dient opgemerkt
te worden dat 1649 geen persoonlijke telefonische helpdesk aanbiedt
aan haar klanten, waardoor vragen/opmerkingen alleen per e-mail of
via een voicemailbericht aan 1649 verstuurd kunnen worden.
Vocalis hanteert sinds 1 juni ook nieuwe tarieven, waarbij enkele
prijsverhogingen en verlagingen waar te nemen zijn. Nieuw is de dienst
Billing On Demand die Vocalis vanaf nu aanbiedt aan nieuwe en
bestaande klanten. Met Billing On Demand is het mogelijk om online,
via een beveiligde internetpagina, alle gespreksspecificaties en facturen
te raadplegen. Voor Vocalis betekent dat een besparing op druk- en
verzendkosten en daarom krijgen klanten die kiezen voor Billing On
Demand een extra korting van 3% bovenop de toch al lage CPS
tarieven.
Tele2 heeft deze maand een nieuw prijsplan geïntroduceerd dat speciaal
afgestemd is op de (klein) zakelijke markt. Het nieuwe prijsplan kent extra
lage starttarieven en beltarieven in piekuren voor lokaal en interlokaal

De enige aanbieder die
bellen aanbiedt zonder
starttarieven! Bellen tegen
zeer lage tarieven (naar
mobiel 25 cent p/min.)
12 topbestemmingen voor
slechts 1 cent per minuut
en na online aanmelding
direct te gebruiken!
Chello Broadband
Gratis digitale videocamera
en 2 maanden gratis
abonnement bij online
registratie voor 1 juli!
DailyCom Surfbundel
Goedkoper bellen en dag
en nacht internetten voor
een vast laag bedrag per
maand kan met DailyCom.
Nu 150 gratis belminuten.
Freeler Breedband
Nu met gratis
USB-modem, voucher voor
€ 54,- korting op BasiqAir
vliegreis en het eerste
halfjaar 20% korting op de
abonnementskosten.
O2 Mobiel
Geen aansluitkosten, gratis
belbundel en mobiel bellen
vanaf 1 cent per minuut!
Nu met gratis Siemens
S55 incl. camera, Sagem
my-X5, Samsung N620,
Nokia 3310, D-V-D speler,
MP 3 speler of digitale
camera.
One.Tel Surfpakket
Hiermee internet u zonder
telefoonkosten voor een
vast bedrag per maand. U
bespaart tot wel 70% op
uw internetkosten!
Tele2 Mobiel
Prepaid SMS-en voor 15
cent en beltegoed
verdienen bij het gebeld
worden! Nu de Motorola
T190 + headset voor € 69.
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telefoonverkeer, omdat ondernemers juist overdag en met name binnen
Nederland bellen. In daluren hanteert Tele2 bij dit zakelijke pakket
daarentegen iets hogere prijzen dan bij het Tele2 PreSelect pakket. Voor
bellen naar mobiel en naar het buitenland zijn de prijzen gelijk aan de
Tele2 PreSelect tarieven.
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Tiscali ADSL
Supersnel internetten
zonder telefoonkosten!
Tijdelijk met gratis modem
en zonder aansluitkosten!
Universal Telecom

Wilt u alle tarieven vergelijken, ga dan naar de tariefvergelijking van Bellen.com. U
kunt ook gebruik maken van onze Belwijzer, waarmee u op basis van uw belprofiel Bel heel Nederland tegen
lokaal telefoontarief!
een gratis advies kunt opvragen.
UPC Telefonie (kabel)

- KPN komt met vernieuwd BelPlus-abonnement
KPN introduceert op 1 juli aanstaande een compleet vernieuwd BelPlus
abonnement. Bestaande BelPlus klanten kunnen ervoor kiezen om mee te gaan
naar het nieuwe BelPlus pakket of om het abonnement terug te zetten naar een
standaard BelBasis abonnement. Gold er bij het oude BelPlus alleen een lager
minuuttarief bij bellen binnen en buiten de regio in de daluren, bij het nieuwe
BelPlus krijgt de klant voortaan dag en nacht 10% korting op de minuuttarieven
voor bellen buiten de regio en naar het buitenland. Daarnaast krijgt een BelPlus
klant voortaan maandelijks een beltegoed van 2,25 euro (in de reclame 100 gratis
belminuten genoemd), dat alleen "op te maken" is met gesprekken binnen de regio
in de daluren ('s avonds, 's nachts en in het weekend). BelPlus gaat per 1 juli €
19,95 per maand kosten en dat is € 2,16 per maand meer dan het standaard
BelBasis-abonnement, dat per 1 juli € 17,79 gaat kosten.
Afhankelijk van het belgedrag kan een klant volgens KPN met een beltegoed van
€ 2,25 gemiddeld 100 minuten per maand bellen binnen de regio in daluren.
Anders gezegd: men krijgt het verschil in abonnementskosten tussen BelPlus en
BelBasis terug in de vorm van een beltegoed (abonnementskosten verschil is €
2,16 en beltegoed heeft waarde van maximaal € 2,25). Critici zeggen het zo: je
betaalt je "gratis" beltegoed dus zelf en kunt zelfs duurder uitkomen als de € 2,25
aan "gratis" beltegoed niet wordt opgemaakt met gesprekken binnen de regio in
daluren! Overigens heeft de directie van Planet Internet, een volledige dochter
van KPN Telecom, afgelopen donderdag een kritisch artikel over de nieuwe KPN
BelPlus-regeling van de voorpagina van haar site laten verwijderen!
Klanten die in het verleden speciaal waren overgestapt op BelPlus vanwege het
extra lage daltarief bij bellen binnen en buiten de regio worden er in eerste
instantie niet beter op met de vernieuwingen. Het tarief voor 's avonds binnen de
regio bellen stijgt namelijk van 1,25 cent naar 1,55 cent per minuut en bij bellen
buiten de regio in daluren van 1,51 naar 1,88 cent per minuut. Dat is ruim boven
de 3,5 procent inflatiecorrectie. KPN gaf ter verklaring aan dat er allerlei voordelen
-zoals het beltegoed en de kortingen- tegenover staan, waardoor het uiteindelijk
voor de meeste klanten een prijsverlaging betekent. KPN wil BelPlus in de
toekomst uitbreiden met onder andere een belpakket voor 250 minuten en een
apart zakelijk BelPlus pakket.

Bel via de kabel en
profiteer van lage
abonnementskosten en
tarieven. Nu min. EUR
108,96 korting!
Wanadoo Cable Casema
Goedkoop internetten via
de kabel, nu gratis
installatiepakket en niet
goed, geld terug garantie!
XS4ALL Fast ADSL
Supersnelle verbinding
(1536 Kbit/s down, 256
Kbit/s up), alleen op
Internetten.nl met gratis
Xybertime horloge en
gratis USB Memory Pen
van 128MB.
Zon Family ADSL
Het goedkoopste ADSL
abonnement van dit
moment: EUR 29,- p/mnd,
gratis modem en geen
aansluitkosten! Let op: dit
pakket werkt alleen op een
analoge telefoonlijn.

MOBIELE TELEFONIE
- Bespaar geld bij mobiel bellen in het buitenland
Wie verre reizen doet kan veel verhalen, maar of dat verstandig is via
de mobiele telefoon vanuit het buitenland? Verstandig is het in ieder
geval om voor uw vertrek te weten wat de beste en voordeligste
manier van bellen vanuit het buitenland kan zijn. Op onze speciale
website Vakantiebellen.com kunt u dat opzoeken. Nog steeds beseffen
sommigen niet dat het ook geld kost wanneer men over de grens
gebeld wordt! Over de tarieven van het mobiel bellen in en vanuit het
buitenland bestaat ook nog steeds veel onduidelijkheid. Zo hanteren
sommige providers verschillende tarieven voor verschillende landen en
abonnementen. Prepaidbellers zijn altijd aanmerkelijk duurder uit. KPN
vormt sinds 1 juni een uitzondering op deze regel, omdat haar
prepaidtarieven -opmerkelijk genoeg- vrijwel gelijkgesteld zijn aan de
abonnementstarieven voor bellen vanuit het buitenland. KPN’s
prepaidtarieven zijn aanmerkelijk verlaagd: zo kostte het bellen vanuit
Spanje en Griekenland € 1,75 per minuut en nu € 1,26! Uit Bulgarije is
men merkwaardigerwijs met prepaid zelfs goedkoper uit dan met een
abonnement. Ook binnen de landen variëren de prijzen per
roamingprovider. Zo is het verschil tussen de duurste en goedkoopste
provider in een land al gauw zo’n 15 cent per minuut.
Een tip om de kosten te drukken is dan ook om in uw vakantieland
handmatig de provider in te stellen die voor u het voordeligst is. Het
allerbelangrijkste is echter de voicemail uit te schakelen, omdat dit het
duurste aspect van mobiel bellen over de grens is. Men betaalt namelijk
twee keer voor hetzelfde gesprek! Hoe u uw voicemail moet
uitschakelen, kunt u terugvinden op Vakantiebellen.com. Overigens is
sms de goedkoopste manier om het thuisfront te laten weten dat alles
oké is. Niet elke buitenlandse operator ondersteunt echter het
versturen en ontvangen van sms. Met KPN PrePay kunt u wel gratis
sms-berichten ontvangen in het buitenland, maar nog niet verzenden.
Per 1 juli 2003 is het met KPN PrePay echter ook mogelijk om vanuit
het buitenland te sms'en. Ook wordt dan het bel- en sms-tegoed
samengevoegd tot één beltegoed. Natuurlijk kunt u ook gratis sms'jes
versturen via internet door bijv. langs een internetcafé te gaan. Deze
internetcafé's in de buurt van uw vakantieadres vindt u trouwens op
www.cybercafe.com of www.internetcafe.pagina.nl.
Wie toch liever mobiel bellend en niet via tekstberichten contact wil
hebben, kan ook van andere mogelijkheden gebruik maken.
Bijvoorbeeld van de nieuwe mobiele operator United Mobile, waarmee
wereldwijd aanzienlijk goedkoper kan worden gebeld. Zo liggen de
tarieven binnen Europa (incl. USA, Israël, Hong Kong & Singapore) op
80 cent per minuut, waarbij het niet uitmaakt of er nu gebeld wordt van
Duitsland naar Nederland of van Spanje naar Griekenland. Nog
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goedkoper, maar voor minder landen beschikbaar, is de Budget Phone
Card. Met deze kaart kunnen abonnementshouders (dus geen prepaid
bellers!) vanuit negen Europese landen inbellen op gratis
toegangsnummers en daardoor tegen een tarief van ongeveer 34 cent
per minuut naar Nederland bellen. Zie het aanmeldformulier van United
Mobile voor meer informatie of ga door naar de speciale pagina op
Vakantiebellen.com over de Budget Phone Card.
- Tarievennieuws
Per 1 juni heeft KPN Mobile enkele tarieven gewijzigd. Zo is het
abonnement van Flexibel Economy met één euro verhoogd en is het
bellen naar vaste nummers tijdens daluren 5 cent per minuut duurder
geworden. Het piektarief na 30 minuten naar mobiel is bij deze
abonnementsvorm 1 cent omhoog gegaan, evenals bij Premium. Het
starttarief was 0,05 en is nu 0,07. Bij Flexibel Premium is het starttarief
van 0,03 naar 0,06 gegaan. De Flexibel Allround tarieven zijn
ongewijzigd evenals Hi Profile. Bij KPN Mobile 60/120/180/240 is het
tarief na de belbundel van € 0,29 naar € 0,33 per minuut gegaan,
terwijl deze tarieven bij 360/600/1200 gelijk gebleven zijn. Hi prepay is
eveneens ongewijzigd, de prepaid tarieven voor bellen vanuit het
buitenland zijn daarentegen fors verlaagd!
Ook Vodafone heeft de tarieven voor het bellen vanuit het buitenland
gewijzigd: voortaan geldt voor de verschillende abonnementen één
tarief. Wel zo duidelijk en overzichtelijk.
Tele2 Mobiel heeft haar tarieven ook aangepast, waardoor bellen op
sommige momenten iets duurder is geworden en soms iets goedkoper.
SMS is in ieder geval duurder geworden, van 11 cent naar 15 cent. Nog
steeds heeft Tele2 Mobiel met deze prijzen het goedkoopste pre-paid
van Nederland. Bovendien is het beltegoed bij Tele2 Mobiel in
tegenstelling tot diverse andere aanbieders, 1 jaar geldig.
Klik hier voor de vergelijking van GSM tarieven op Bellen.com.

INTERNET
- Internetten voor vast bedrag per maand op gewone
telefoonlijn
Voor iedereen die in een gebied woont waar geen kabel- of ADSL
beschikbaar is en die noodgedwongen moet inbellen bij een provider
om te kunnen internetten, kan het financieel gezien heel veel uitmaken
bij welke internetprovider men inbelt, schreven we in de vorige
nieuwsbrief. Het advies dat het zeker de moeite loont de inbeltarieven
te vergelijken en zonodig te switchen, heeft menigeen opgevolgd!
Logisch, want internetten via gratis providers bleek volgens ons
onderzoek vaak veel duurder te zijn dan bij betaalde providers. Op
Internetten.nl kunt u gebruik maken van onze Internetwijzer om te zien
wat voor u het voordeligste inbelpakket is.
Het liep storm met aanmeldingen voor degenen die als goedkoopste uit
ons onderzoek naar voren kwamen! Zelfs dusdanig dat OneTel.Net de
vele aanmeldingen voor Surfpakketten niet zo snel kon verwerken...
Blijkbaar vindt men internetten voor een vast en vooral laag bedrag per
maand heel attractief. OneTel.Net was tot voor kort de enige provider
die deze flatfee vorm nog voor een dergelijk interessant bedrag
aanbood. Met de komst van DailyCom is hier echter verandering in
gekomen: voor € 8,95 kan men bij deze nieuwkomer 15 uur per maand
internetten, waarbij het niet uitmaakt hoe vaak of wanneer u inbelt om
de 15 uur op te maken. Ook voor andere pakketten (5, 25, 50 en 100
uur) kan men bij DailyCom nu het goedkoopste terecht. Wel moet erbij
aangetekend worden dat men ook via dit bedrijf goedkoper moet gaan
bellen om van de allervoordeligste surfbundels gebruik te kunnen
maken. Bij OneTel.Net is deze verplichting er niet. Voor meer
informatie en voor aanmelden klikt u hier door naar DailyCom op
Internetten.nl.
Wie onbeperkt wil gaan internetten voor een vast bedrag per maand
via een ISDN-verbinding, kan het beste terecht bij Ladot voor een
jaarcontract van € 165,41 per maand met eenmalige entreekosten van
€ 177,31 (incl. BTW) of bij EuroNet voor € 232,05 per maand zonder
entreekosten. Uiteraard is internet via de satelliet van bijvoorbeeld
BySky / Astra voor deze heavy users ook een interessante oplossing.
- ADSL dekking flink uitgebreid en spectaculaire prijsacties
Steeds meer internetters die met smart wachten op ADSL komen binnenkort aan
hun trekken! Of de ADSL campagnes van Planet en Het Net (beide dochters van
KPN) hier debet aan zijn, is niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat de dekking
de komende tijd flink wordt uitgebreid en dat velen zich nu al kunnen aanmelden,
ook al komt ADSL pas in het derde kwartaal beschikbaar. U kunt via onze
postcodechecker op Internetten.nl controleren of ADSL op uw adres (binnenkort)
leverbaar is. Let op! De uitkomst van de beschikbaarheidcontrole garandeert niet
dat ADSL daadwerkelijk leverbaar is op de door u gewenste locatie. Naast deze
controle wordt er in bepaalde gevallen ook nog een technisch onderzoek
uitgevoerd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u in een nieuwe wijk
woont, waar bijv. glasvezel ligt. In andere gevallen wanneer er twijfel bestaat of de
lengte van de telefoonkabel binnen de normen voor ADSL van KPN valt, zal een
technische meting worden uitgevoerd. Deze (gratis) meting wordt een lengtetest
genoemd. Onze postcodechecker geeft in dat geval aan dat een extra lijnmeting
noodzakelijk is. Om de kwaliteit en de snelheid van de ADSL verbinding te kunnen
garanderen, mag de lengte van de telefoonkabel van uw huis naar de
telefooncentrale waarop u wordt aangesloten een bepaalde afstand namelijk niet
overtreffen.
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Niet alleen KPN, ook de andere ADSL netwerkaanbieders zoals BBned en
Versatel breiden flink uit. Ook hiervoor kunt u de beschikbaarheid op uw adres via
de Internetten.nl postcodechecker controleren. Graag verwijzen we u nogmaals
naar onze TOP 6 met de 6 goedkoopste ADSL pakketten van dit moment,
waarvan sommigen spectaculaire prijsacties hebben die zeer binnenkort aflopen.
Zo krijgt u bij elk KPN ADSL pakket tot en met 15 juni a.s. een gratis voucher voor
€ 54,- korting op een vliegticket van Basiq Air! Vergelijk en bestel op
Internetten.nl...

COLOFON
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
(C) 1998 / 2003 - Bencom BV
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