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Vaste telefonie
- Ruim 600.000 opzeggingen vaste lijn
Internet
- Gratis ADSL bij DIS Telecom
Digitale televisie
- Gelijktijdig chatten en tv-kijken
Gratis Samsung E900 bij Telfort abonnement op BelCompany.nl
Inclusief Gratis 512 MB SD-kaart. Levering binnen 1 dag (Adv.)
MOBIELE TELEFONIE

chatten
cogas
energie
ericsson
e-zine
hosting
internettelefonie
kpn
mms
mobiel

Gratis 27” LCD-TV
Op telecomadvies nu een
gratis 27” LCD-TV en T290i
bij een Orange € 25.
Binnen 1 dag gratis
geleverd (met 2 kaarten
voor Marco Borsato)
WK-actie
150 min. € 3,95
Goedkoper kan niet!!!
Surf naar BELZAAK.nl
Gratis Nokia 6230i
bij Relax 150 (1 jr.) voor
€ 16,50 p/mnd (150 min)
1 jaar gratis stroom

- Orange verlaagt de tarieven

besparing
bundel

ACTIES

Orange heeft, met de invoering van een nieuwe tariefstructuur,
haar tarieven aanzienlijk verlaagd. Bellen kost voortaan 12 cent
per minuut voor de abonnementen tot € 40,- en 10 cent voor de
bundels daarboven. Voorheen betaalde u bij de goedkoopste
Orange-abonnementen 32 cent per minuut en gold het tarief
van 12 cent pas bij abonnementen vanaf € 82,50 per maand. De
nieuwe sms-tarieven lopen uiteen van 6 tot 17 cent per bericht.
Een mms versturen kost voortaan 34 cent. Voor het bellen
buiten de bundel hanteert Orange nu een minuuttarief van 22
cent. De oude situatie kende geen prijsverschil tussen het
bellen binnen en buiten de bundel. Het feit dat u bij Orange als
één van de weinige aanbieders per seconde betaalt, blijft
onveranderd. De provider berekent wel een starttarief.

Nu één jaar gratis stroom
bij een stroom/gas
combinatie van Oxxio!
Gratis Nokia 6234
bij een Vodafone
abonnement vanaf € 17,50
p/mnd
KPN InternetPlusBellen
Alles in één voor € 34,95!
Inclusief gratis bellen en
draadloos modem!
Voordeel: € 163,-. Actie:
gratis DVD-pakket!
Gratis ADSL
bij een telefonie-

nummerbehoud

Naast de nieuwe tarieven introduceert Orange ook een achttal
abonnement van
voordeelbundels. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën sms, op
OranjeDSL
reis, data en bellen. Via onze Belwijzer Mobiel op Bellen.com kunt u zien
Tiscali ADSL
welk abonnement het best bij uw verbruik past.

orange

- Bellen in buitenland eindelijk goedkoper

netwerk
nokia

roamingtarieven
samsung
Samsung E900
sms
sony

Het heeft lang geduurd, maar de kogel lijkt nu eindelijk door de kerk.
De grootste mobiele operators van Europa gaan de
Wanadoo ADSL Starter
groothandelstarieven voor bellen en gebeld worden in het buitenland
Nieuw: 2 Mb abonnement
(roaming) halveren. Naar verwachting zullen consumenten hierdoor ook slechts € 14,95 p/mnd!
een lager tarief gaan betalen.
Een eigen website?

Sony Ericsson
Sony Ericsson W810i
tariefstructuur
telfort
vodafone
wanadoo

Wereldmarktleider Vodafone had eerder al aangekondigd de
roamingtarieven met minimaal 40 procent te verlagen. De
tariefsverlagingen zullen pas in het najaar ingaan. De operators gaan
dus nog een zeer lucratieve zomer tegemoet. Als u daar niet of
nauwelijks aan wilt bijdragen, surft u naar Vakantiebellen.com voor 10
besparingstips voor bellen in het buitenland.
- Onhoorbare mug als ringtone

Bellen.com

2 MB internet, 1e 6
maanden € 9,95 per
maand (daarna € 19,95).
Geen aansluitkosten!

Mobieltjes mogen in de klas meestal niet aan staan. De jeugd lijkt hier

€ 1,25 per maand bij
B-one
mail - domein - hosting.
Ook voor eu-domeinen
UPC ADSL Inruilweken
Ontvang € 50,inruilkorting voor het oude
ADSL en KPN abonnement.
Nu 3Mb internet én gratis
bellen voor € 29,95.
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volgens The New York Times een antwoord op gevonden te hebben:
een voor volwassenen onhoorbare ringtone.
De ringtone is een variant op de zogenaamde Mosquito, een
hoogfrequent geluid dat ingezet wordt om hangjongeren te verjagen.
Raar maar waar, het geluid van beide vindingen is alleen hoorbaar voor
mensen tot circa 25 jaar. Misschien zal de ringtone nog wel eens
gebruikt gaan worden om te achterhalen of iemand over z'n leeftijd
liegt.
VA STE TEL EFO NIE

- Ruim 600.000 opzeggingen vaste lijn
Van maart 2005 tot maart 2006 hebben 640.000 huishoudens hun vaste
KPN-abonnement opgezegd. Hiermee daalde de penetratiegraad van
vaste telefonie van 83,1 naar 72,7 procent. Dit is de conclusie van een
onderzoek van Telecompaper.
De opzeggers stapten massaal over naar internettelefonie (voip) of
besloten uitsluitend met hun mobiel te bellen. Alleen al in de eerste drie
maanden van 2006 kwamen er 200.000 internetbellers bij. Dit brengt
het totaal in ons land op 850.000.
Een overstap naar internettelefonie kan financieel erg interessant zijn.
Een abonnement kost, sterk afhankelijk van de aanbieder, grofweg zo'n
10 euro per maand. Ter vergelijking: voor KPN BelBasis betaalt u
maandelijks ruim 18 euro. Verder verandert er niet zo veel. Uw
telefoonnummer en toestellen kunt u normaal gesproken gewoon
blijven gebruiken.
Via de postcodecheck op Totaalwijzer.nl ontdekt u binnen enkele
seconden de beschikbaarheid inclusief uw mogelijke besparing.
INTERNET

Inclusief gratis MP3-speler
Probeer @Home
nu 2 maanden vrijblijvend
proberen voor maar
€ 17,95 p/mnd
Compuserve ADSL 2048
Het eerste half jaar slechts
€ 4,95 per maand
Gratis W810i
Gratis Sony Ericsson
W810i + gratis 2 GB
Memory Stick bij Orange €
30
QuickNet Small
Downloaden: 1024 kbps
Uploaden: 512 kbps
De eerste drie maanden
slechts € 12,95
Direct ADSL van KPN
Direct ADSL van KPN nu
tot € 398,80 voordeel!
Geen aansluitkosten, gratis
multi-pc modem en gratis
DVD-pakket
Casema bundel
bellen & internetten vanaf
€ 19,95 p/mnd
Cogas Energie
Cogas Energie bestaat 40
jaar! Kies nu voor Cogas
VastePrijs stroom en/of
gas en ontvang 40 dagen
gratis stroom

- Gratis ADSL bij DIS Telecom

KPN Digitale TV

DIS Telecom haalt klaarblijkelijk inspiratie uit het WK in Duitsland. De
provider biedt voor € 18,16 per maand op OranjeDSL.nl namelijk een
complete telefoondienst met nummerbehoud aan inclusief een gratis 2
Mb ADSL-verbinding. Het bedrag is exact gelijk aan de kosten van een
KPN BelBasis-abonnement voor telefonie.

Vanaf € 7,95 p/mnd je
favoriete films kijken met
haarscherp beeld en
perfect geluid! Nu met
gratis single tuner t.w.v.
€ 39,95
Scarlet One

De beltarieven van DIS zijn over het algemeen een stuk lager dan die
van KPN. Het modem dat u bij het OranjeDSL-abonnement krijgt is
gratis. De éénmalige administratiekosten bedragen € 40,-. Wie over wil
stappen, hoeft KPN niet zelf op te zeggen, dat regelt DIS. U zult na de
overstap geen factuur meer van KPN ontvangen.
Al met al voor veel mensen een aantrekkelijke aanbieding. Hou er wel
rekening mee dat er bij opzegging zogenaamde ontkoppelingskosten
van € 77,35 in rekening worden gebracht, tenzij u daarna overstapt
naar één van de andere aanbieders op het BBned netwerk. De
opzegtermijn van het abonnement is met drie maanden relatief lang.
Op Totaalwijzer.nl vindt u een complete vergelijking van deze
OranjeDSL-aanbieding en andere combinaties van bellen en internetten.
Wie geen combinatiepakket zoekt, maar wel een (nieuwe)
internetprovider, surft naar Internetten.nl. Daar vindt u momenteel als
goedkoopste aanbieding een 4 Mb-verbinding voor € 9,95 per maand
(tarief geldt alleen het eerste jaar). Hiermee kunt u onbeperkt
internetten met een snelheid die ruim 70 keer hoger ligt dan met een
inbelverbinding. Een gemiddeld muziekbestand binnenhalen
bijvoorbeeld duurt dan geen zeven minuten, maar zo'n zeven seconden.

ADSL + Bellen voor
€ 24,95 p/mnd
Energie:direct
Bespaart u al op uw
energie? Pak nu de laagste
prijsgarantie! Nu gratis
29,75 euro energietegoed!
Budget Phone 1684
Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt
Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis
Het Net Surfen & Bellen
Onbeperkt Surfen en
Voordelig Bellen voor
€ 29,95 per maand
(nieuw)

DIGITALE TELEVISIE

- Gelijktijdig chatten en tv-kijken
Talpa heeft iets nieuws: tegelijkertijd TV kijken en chatten. MSN
Messenger-gebruikers kunnen de Talpa-livestream dagelijks vanaf
18.00 uur direct vanuit MSN openen en hierover met contactpersonen
chatten. Dus met in het ene venster MSN en in het andere Talpa.
Om gebruik te maken van de Talpa-dienst kunt u (misschien is "kun jij"
gezien de doelgroep wat toepasselijker) het e-mailadres
talpa@talpamedia.nl aan je MSN-contactlijst toevoegen. Dit maakt
Talpa nu een stuk eenvoudiger te vinden. Er blijken namelijk nog
behoorlijk veel mensen te zijn die de omroep ergens rond kanaal 25
hebben zitten.

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 / 2006 - Bencom BV
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FWRD (Bericht doorsturen)
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Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
Provider ervaringen:
KPN (mobiel)

(104)

KPN (vastnet)

Orange (mobiel)

(103)

Orange (vastnet)

Telfort (mobiel)

(311)

Telfort (vastnet)

Vodafone (CPS)

(0)

© 1998 - 2013 Bencom BV

Energie vergelijken

Internet vergelijken

(21)
(0)
(0)

Vodafone (mobiel)

(405)
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