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Samsung Galaxy S i.c.m. 2-jarig Relax abonnement

   Ongezouten voordelig hollandsnieuwe

Nederland heeft er weer een nieuwe sim only

aanbieder bij. Onder de naam hollandsnieuwe gaat

deze prijsvechter de strijd aan met Simyo, Ben en

Telfort. Benieuwd hoe?

Uit de Belwijzer blijkt dat de nieuwkomer -met een heel laag

buitenbundeltarief en een lange 'houdbaarheid'- het meest voordelige

sim only (zonder toestel) abonnement van Nederland biedt aan de

veelbeller. Ben is net iets goedkoper voor mensen die weinig bellen.

Tip: via de Belwijzer of RekeningScan weet u ook of hollandsnieuwe

voordelig is!

Hi Internet op mobiel sneller en met limiet

Internetten op de mobiel gaat sinds 3 januari een stuk

sneller bij Hi. Het jongerenmerk van KPN heeft de

snelheid flink verhoogd. Ook zijn de bundels en prijzen

aangepast en is fair use policy voorbij. Er gelden nu

datalimieten. Lees de voor- en nadelen

Per seconde of per minuut afrekenen

  

 

GRATIS Samsung Galaxy S
i.c.m. 2-jarig Relax 190
abonnement voor € 25,- per
maand + gratis onbeperkt
internet! Bestel nu op www.t-
mobile.nl.

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

VTU-telecom
Apple iPhone alle providers.
Simonly v.a. € 2,50 per
maand.

Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.

Online Cashback actie
Exclusief: tot 20Mb/s Snel
Internet en zeer voordelig
Bellen nu met € 75,-
cashback cadeau. Bekijk de
actie!

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

 

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

   
januari 2011
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Apple

iPhone 4

vanaf:

€ 95,- p/mnd

Meer Apple

Samsung

i9000

Galaxy S

vanaf:

€ 22,50 p/mnd

Meer Samsung

HTC

Desire

vanaf:

€ 25,- p/mnd

Meer HTC

KPN en Vodafone gaan mensen toch weer laten kiezen

of ze per minuut of per seconde afgerekend willen

worden. Aanleiding was de kritiek die beide providers

kregen op de minuutafrekening bij mobiel bellen. KPN

start dit voorjaar en maakt tegelijkertijd bellen buiten de bundel

duurder. Bij Vodafone is het sinds 3 januari weer mogelijk.

Via de Belwijzer kunt u laten uitrekenen welk abonnement het

voordeligst is. Ook de Bellen.com RekeningScan kan hier goede

diensten bewijzen. Door op deze beveiligde pagina uw rekening te

uploaden, krijgt u gratis een nauwkeurig advies op maat.

Telfort abonnement duurder, sim only goedkoper

Per 3 januari heeft Telfort de abonnementen voor

mobiele telefonie aangepast. De maandtarieven van de

meeste abonnementen zijn verhoogd, terwijl de sim

only's juist goedkoper zijn geworden. Een bundel van

300 minuten is nu bijna drie keer zo voordelig wanneer je er geen

toestel bij neemt! Benieuwd of Telfort nog steeds in de TOP 5 staat?

Lees verder

Tip: vergelijk TOP 5 Sim only en TOP 5 abonnementen

 

 

   IPv6 kenmerken op Internetten.nl en Totaalwijzer.nl

De internetadressen raken op! Daarom vermelden

Internetten.nl en Totaalwijzer.nl sinds kort de 'IPv6-

kenmerken' van aanbiedingen voor internettoegang. Het

idee om ook het nieuwe Internet Protocol versie 6 toe te

voegen aan de lijst met vergelijkingscriteria voor

internetabonnementen komt voort uit de samenwerking met Stichting

IPv6 Nederland (Stipv6) en Bencom. Hoe en waarom? Lees meer

 

 

   Column Erwin Boogert: 2011 luidt het ‘einde’ van sms in

De tijd van de dikke sms-bundels is voorbij nu slimme

apps zich aandienen. Het is jammer voor de mobiele

aanbieders, maar de consument wordt slimmer en voor

basale telecomdiensten ontstaan elders spotgoedkope

alternatieven. In 2011 laat de consument zich geen oor

meer aannaaien met bundels, kleine lettertjes, tarieven

en vals gepriegel met minuten en secondes. Lees hier de column van

Erwin Boogert.

 

 

   De beste prijssnelheidsscore van 2010

Vanaf 2009 publiceert Internetten.nl de

Prijssnelheidstest, een ranglijst in samenwerking met

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 8,95

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl

LookingforBooking.nl
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iPing op basis van snelheidsmetingen en prijzen van

internet + bellen + tv abonnementen. Uit het

jaaroverzicht van Internetten.nl in samenwerking met

iPing zijn twee winnende providers naar voren gekomen. Lees hier

welke providers dat zijn.

Aanpassingen beltarieven KPN, Online, Tele2

Voor abonnees van KPN wordt bellen naar vast

duurder en naar mobiel goedkoper. Vanaf 15

januari kost bellen vanuit huis naar een vast

nummer evenveel als bellen naar een mobiel

nummer en wel 9 cent per minuut met een

starttarief van 10 cent per gesprek.

Tele2 wil vergelijkbaar zijn met KPN, maar dan wel goedkoper en past

daarom per 1 februari dezelfde prijsstuctuur toe. Met 8 cent per minuut

zijn Tele2 bellers dan 1 cent goedkoper uit. Lees meer

Ook Online wijzigt de beltarieven, maar laat het verschil tussen vast en

mobiel, met tarieven van 3,5 en 16,9 cent per minuut, bestaan. Hier

gaat per 22 januari alleen het starttarief omhoog van 5 naar 9,5 cent.

Verder kunnen klanten met een Bellen Vaak abonnement dan voor 0

cent per minuut bellen naar alle Nederlandse mobiele nummers van

T-Mobile, Ben, Simpel en Hyves. Zij betalen dan alleen het starttarief

van 9,5 cent en bellen verder gratis.

 

 

 

   Canaldigitaal met eigen alles-in-1

Satellietaanbieder CanalDigitaal komt binnenkort met

een eigen Alles-in-1 aanbod. Als partner voor het

internet en telefonie gedeelte is voor KPN gekozen. De

huidige samenwerking met Online blijft overigens wel

bestaan. Lees meer

Vorige week zijn Kamervragen gesteld over het feit dat CanalDigitaal

niet bij een geschillencommissie is aangesloten. De televisieprovider

zou in bepaalde delen van Nederland een monopoliepositie innemen,

omdat in onbekabelde gebieden 'de weinige alternatieven (o.a.

Digitenne, TV via de telefoonlijn) voor consumenten van veel mindere

kwaliteit zijn.' We zijn benieuwd naar het antwoord van de minister en

houden u via Digitelevisie.nl op de hoogte!

Tip: vergelijk Alles-in-1 op Totaalwijzer.nl

 

 

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.

 

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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