Koploper in brakke polder - Telecom e-zine juni 2010

1 van 5

http://www.bellen.com/nieuwsbrief/koploper-in-een-brakke-polder.html

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
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3-in-1 Superdeal
Nu bij Tele2 eerste 3
maanden Televisie, Internet
en Bellen vanaf € 24,95
p/mnd!
Nu nóg voordeliger
Tot 4Mb Goedkoop Internet +
Bellen Soms van Online voor
€ 22,50 p/mnd. Alleen via
Internetten.nl met € 45,extra korting!

WK Voetbal kijken in HD

Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45

Website Gaslicht.com vernieuwd
Uitreiking Koning Willem 1 Prijs

Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd

3-in-1 Superdeal van Tele2: Televisie, Internet en Bellen

Vanaf 1 juli weer goedkoper bellen in buitenland

Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland, dan hoeft u
minder diep in de buidel te tasten om via uw gsm contact
met thuisblijvers te hebben. De tarieven voor bellen in en vanuit het
buitenland gaan 1 juli weer omlaag.
De Europese Commissie heeft niet alleen voor bellen een
maximumtarief ingesteld, maar ook de kosten voor het versturen van
sms'jes en het gebruik van mobiel internet aan banden gelegd.
Blijft u in de EU, dan kost een sms'je vanaf 1 juli 13 cent en een
belletje 46 cent per minuut. Wordt u gebeld, dan betaalt u 18 cent per
minuut. Ook mobiel internet wordt weer goedkoper. Vodafone heeft als
eerste de tarieven bekendgemaakt.
Tevens geldt voor iedereen met een mobiel abonnement een datalimiet
van 59,50 euro per maand. Van uw provider moet u vanaf 1 juli een
waarschuwing krijgen als de kosten in de buurt van dat bedrag komen.
Tip: kijk voor vertrek op Vakantiebellen.com

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Snel en onbeperkt mobiel
internet op je laptop?
Vergelijk nu alle mobiel
internet abonnementen en
bestel direct.
Zelf de goedkoopste
energieleverancier
uitrekenen?
Kijk dan op de
vernieuwde Gaslicht.com
site. Vergelijken is nu nog
makkelijker en
overzichterlijker.

Tringg
Sim-Only
€ 29,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
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Compensatie voor T-Mobile klanten
In diverse media is recentelijk naar voren gebracht
dat T-Mobile te maken heeft met 'filevorming' op
bepaalde, drukbezette 3G antennelocaties. Het grote
succes van smartphones zou hier aan bijdragen.
Inmiddels heeft T-Mobile verregaande actie
ondernomen. In tegenstelling tot andere berichtgeving
verwacht het bedrijf dat de problemen grotendeels binnen 2 tot 3
weken zijn opgelost.
Klanten die aan kunnen tonen hinder te ondervinden, komen in
aanmerking voor een compensatie. Lees hier hoe

Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Mobiel bellen in ons land goedkoop of duur?
Is mobiel bellen in Nederland nu goedkoop of
duur? De Europese Commissie liet onlangs weten
dat ons land een van de duurste landen is op het
gebied van mobiel bellen. Toezichthouder Opta
beweert in de Marktmonitor 2009 dat de
gemiddelde beller in vergelijking tot andere landen
in Nederland de laagste kosten heeft. Wie heeft
gelijk?

HTC

Desire
vanaf:

€ 23,19 p/mnd
Meer HTC

Beltarieven moeten in ieder geval inzichtelijker worden. Dat wil minister
Van der Hoeven en daarom eist zij dat telecombedrijven ... lees verder
Tip: raadpleeg de Belwijzer voor abonnementen, sim only en prepaid

Bellende brievenbussen

BlackBerry

9700 Bold
vanaf:

Ben verkoopt sinds kort ook mobiele
telefoons. Wanneer iemand een nieuwe
telefoon bij Ben koopt, vindt het
telecombedrijf het zonde als de oude
zomaar weggegooid wordt of ergens in
een lade verdwijnt en nooit meer
gebruikt wordt. Met behulp van bellende
brievenbussen probeerde Ben dit punt bij het publiek onder de
aandacht te brengen. Lees hier het hele artikel
Tip: klik hier voor Ben zuinig, Ben soms, Ben regelmatig of Ben vaak

€ 19,95 p/mnd
Meer BlackBerry

Samsung

S5230
Star
vanaf:

€ 9,95 p/mnd
Meer Samsung

Een review van de HTC Desire
De keus in HTC smartphones is de laatste maanden ruim
te noemen. Het vlaggenschip van HTC is op dit moment
ongetwijfeld de Legend. Een minstens zo interessant
toestel is de HTC Desire. Dit toestel heeft naast goede
looks ook nog eens betere specs in vergelijk met het
kleinere broertje. Lees hier de review van de HTC Desire

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com

Tip: de HTC Desire is het meest voordelig i.c.m. deze abonnementen

Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Column: Nederland is digitaal een brakke polder

Vakantiebellen.com
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Breedbandgekte.nl

De verkiezingen zijn achter de rug en
hopelijk komt Nederland weer op koers.
Financieel staat de EU-regio er erg
slecht voor. Het enige échte digitale
kapitaal dat Nederland heeft, laten we
jammergenoeg wegzakken in de brakke
polderblubber.

Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

Lees hier de column van Erwin Boogert

Nederland koploper breedband
In 2009 is in Nederland de 6 miljoenste breedbandaansluiting
aangelegd. Daarmee heeft Nederland wereldwijd de koppositie met
38,1 aansluitingen per honderd inwoners. Hiervoor was Denemarken
koploper. Dat blijkt uit het jaarverslag en de Marktmonitor 2009 van
toezichthouder OPTA.

iPing prijssnelheidstest mei

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van
de prijssnelheidstest mei 2010 op Internetten.nl. Het
gaat hier om abonnementen uit de goedkoopste prijscategorie, waarbij
de kosten voor een vaste lijn en tv-kabel zijn inbegrepen. De
snelheden zijn gemeten door iPing. Net als in maart en april boeken
Telfort, Tele2, UPC en Online de beste resultaten.

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 uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.

Internet abonnementen (tot € 240):
Telfort Internet Plus Iping Rating 5
Online Snel Internet Iping Rating 4
Internet+Bellen abonnementen (tot € 360):
Telfort Internet Plus en Vast Bellen Iping Rating 4
Tele2 Internet (tot 20 Mb) en Bellen Iping Rating 4
Internet+Bellen+TV abonnementen (tot € 600):
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard Iping Rating 3
Tele2 Televisie, Internet en Bellen Iping Rating 4
Online Snel internet + Bellen Soms + HDTV (2 jr.) Iping Rating
4
Tip: bekijk hier alle resultaten van de iPing prijssnelheidstest

Nieuwe Internet + Bellen (+ TV) acties
Telfort Internet Plus is per 1 juni goedkoper geworden waardoor dit
abonnement in de TOP 5 tot 20 Mb op de eerste plaats is gekomen.
Het eerste halfjaar kost het 9,95 i.p.v. 24,95 euro per maand. Bij
aanschaf van Internet+Bellen krijgt u bovendien 25 euro korting.
Bij Online zijn de aansluitkostkosten van 25 euro vervallen. Dat geldt
voor Internet, Internet+Bellen en Internet + Bellen + HDTV. Wie op
zoek is naar het voordeligste internetabonnement komt uit op Online
Goedkoop Internet voor 17,50 euro per maand. Wilt u telefonie erbij,
dan krijgt u het eerste halfjaar 45 euro korting plus een gratis
draadloos modem. Het betreft een actie die alleen geldt als u via
Internetten.nl bestelt.
Voor het allergoedkoopste totaalpakket moet u nog steeds bij Tele2
zijn. De 3-in-1 Superdeal actie duurt nog tot 12 juli.
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Tot die datum duurt ook de UPC actie. Wie Internet Fiber Power 25
bestelt, krijgt Bellen Standaard erbij voor 1 euro extra per maand. De
totaalprijs bedraagt dan voor het eerste jaar 26 euro per maand. UPC
staat hiermee in de Top 5 Internet & Bellen, ervan uitgaande dat u in
het bezit bent van een kabeltv abonnement. Tip: Voor 2,20 euro extra
per maand kunt u ook kiezen voor het UPC Alles-in-één
Voordeelpakket. U betaalt dan in totaal 45 euro per maand.
Tip: klik hier voor een overzicht van alle acties

WK Voetbal kijken in HD
Wist u dat er al bijna 5 miljoen aansluitingen op digitale tv zijn?
Tweederde van de huishoudens is al aangesloten via één van de
aanbieders van digitale tv via de kabel, satelliet, ether en internet. 3D
televisie komt eraan en HDTV wordt snel de norm.
Aanbieders spelen hier op in, vooral met het WK Voetbal in het vizier.
Zo kunt u bij CanalDigitaal het WK voor krap een tientje per maand in
HD bekijken door nu een abonnement te nemen.
Bij UPC maakt u kans op een UPC HD Thuisstadion tijdens één van
de drie WK poulewedstrijden. De wedstrijd geldt ook voor
UPC-abonnees die hun huidige abonnement uitbreiden met een UPC
HD-abonnement.
In het Ziggo gebied kunt u nu extra voordelig overstappen op het
HDTV pakket. Dit kost normaal € 5,95 per maand. Bestelt u nu, dan
ontvangt u de eerste drie maanden gratis. Met Alles-in-1 krijgt u extra
voordeel: een Digitale Ontvanger HD voor 79 euro in plaats van 199
euro. Bovendien sluit een monteur Televisie, Internet, Telefonie en
digitale ontvanger gratis bij u aan.
Tip: lees meer nieuws op Digitelevisie.nl

Website Gaslicht.com vernieuwd
Gaslicht.com heeft de afgelopen jaren een
flinke groei doorgemaakt. En omdat de
onmtwikkeling op energiegebied en
techniek niet stil staan werd het ook voor
Gaslicht.com tijd voor een re-style. Het
vergelijken van de energieleveranciers en
energiepakketten is nu nog makkelijker.
De belangrijkste toevoegingen en verbeteringen op Gaslicht.com leest
u hier.
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Uitreiking Koning Willem 1 Prijs

Zoals eerder vermeld is Bencom genomineerd voor
de Koning Willem 1 Prijs 2010. Deze nationale
ondernemingsprijs wordt op 25 juni uitgereikt door
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje in de Koninklijke
Schouwburg te Den Haag.
Wij reizen de 25e met een flinke delegatie Bencommers af naar de
feestelijke uitreiking in onze Residentie. Of wij de Koning Willem 1
Prijs ook daadwerkelijk in ontvangst mogen nemen, leest u in de
komende editie van deze nieuwsbrief!

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend
en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren.
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