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Ben regelmatig
Nu 250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 per
maand.
Tele2 Superdeal
3-in-1 pakket: Internet,
Bellen en HDTV met gratis
gebruik HD Harddisk
Recorder!
Blackberry 9700 Bold
Blackberry 9700 Bold voor
slechts € 26,90 p.m. met
onbeperkt e-mail en internet.

Ron Jans wordt columnist voor LookingforBooking.com

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

Ben regelmatig voor € 6,99 p.mnd [Bestel hier]

Simonly.nl goedkoopste!
Simonly vanaf € 2,99 per
maand. Per maand opzegbaar.
Canaldigitaal HDTV
Digitale TV met HD voor maar
€ 19,95 p/mnd. Nu met
gratis monteur!

Lustrum 10 jaar Internetten.nl
Er is iets moois te vieren. Op 18 december 1999 is
Internetten.nl online gegaan. Officieel was de start op 7
januari 2000. Dat betekent dat de website dit jaar 10
jaar bestaat. In het afgelopen decennium waren er ruim
18,6 miljoen bezoekers, die hopelijk veel hebben
kunnen besparen door de beste internetprovider te
kiezen via een onafhankelijke vergelijking.
De online wereld zag er toen compleet anders uit. Het is bijna niet
meer voor te stellen, maar veel websites hadden toen nog een apart
welkomstscherm en van ADSL of breedband hadden we nog nooit
gehoord!
Inmiddels is de site diverse keren in
een nieuw jasje gestoken. In 2002
werd de miljoenste bezoeker begroet
die een jaar lang gratis webhosting
kreeg aangeboden. Uiteraard gaan
we geestdriftig door naar het volgende
lustrum en we bedanken alle

Lagere energierekening?
Vergelijk de energie
aanbieders op Gaslicht.com
en bespaar dit jaar fors op uw
energierekening.
Nu met een actiekorting van
maximaal € 280,-!

Tringg
Tringg
€ 24,95
Tringg
Tringg 3G
€ 29,95
Tringg
Tringg 3G Buitenland
€ 29,95
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bezoekers voor het vertrouwen! Zie Bencom nieuws voor meer
hoogtepunten van het afgelopen decennium en houdt Internetten.nl
goed in de gaten voor spectaculaire lustrumacties!

Telfort en UPC bovenaan in prijs en snelheidstest

Ook in de iPing/Internetten.nl prijs en snelheidstest van
december 2009 staat Telfort met internet tot 20 Mb
bovenaan in de prijsklasse tot aan € 240,-. Deze aanbieding
loopt overigens nog tot 31 januari. UPC staat met Fiber
Power 25 bovenaan in de categorie met abonnementen tot € 360,- per
jaar. Ook in de rest van de categorieën staat UPC met de Fiber Power
internetpakketten aan top. Voor internet + bellen gelden dezelfde
winnaars.
De categorie Triple Play (internet + bellen + tv) wordt wederom
gedomineerd door de UPC DroomDeals.

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Apple

iPhone 3G
S
vanaf:

€ 44,95 p/mnd

Column Erwin Boogert

Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, viert Internetten.nl feest
vanwege zijn tiende verjaardag. Tien jaar, dat klinkt als een
eeuwigheid. Je kunt je niet meer voorstellen hoe het leven zonder
internet was. Maar als we eerlijk zijn dan staan we met internet nog
maar aan het begin van een lange weg.
Klik hier om de column van Erwin Boogert te lezen.

Meer Apple

Samsung

S5230
vanaf:

€ 9,95 p/mnd
Meer Samsung

Nokia

N900
Wat van jou is, blijft van jou bij T-Mobile

vanaf:

€ 79,95 p/mnd

Volgens onderzoek van MeMo2 zouden vooral mannen blij moeten zijn
met het nieuwe Relax abonnement van T-Mobile. Zij van Mars houden
namelijk vaker belminuten en sms'jes over dan vrouwen. Maar ook
vrouwen en jongeren zijn vanaf 11 januari beter af. De belminuten en
sms'jes zijn nu onbeperkt houdbaar, net als vroeger bij Orange. 'Wat
van jou is, blijft van jou' is nu ook het devies van T-Mobile. Heel
relax(ed)!

Meer Nokia

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

De abonnementen Flex en My Faves zijn hiermee komen te vervallen.
Naast het nieuwe Relax biedt T-Mobile voor consumenten alleen nog
een iPhone abonnement en Voordeelsim. Meer weten?

Bellen.com

Tip: Belwijzer Mobiel voor het goedkoopste abonnement

Digitelevisie.nl

Internetten.nl

Totaalwijzer.nl

Review Nokia N900

Gaslicht.com
Vakantiebellen.com

Sinds begin december ligt de opvolger van
internettablet N810 de Nokia N900 in de winkel. In
tegenstelling tot de meeste Nokia toestellen, waar Symbian OS op
draait, is de Nokia N900 uitgerust met Maemo 5, gebaseerd op het
Linux besturingssysteem.

Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

Bij iedere nieuwe smartphone die op de markt komt vraagt men zich
tegenwoordig af: is het toestel een iPhone killer? Lekker belangrijk. De
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Apple- of Nokia fanboys kiezen vaak toch wel blindelings voor 'hun'
toestel. Voor diegenen die hun keuze nog moeten maken: lees hier de
review van de Nokia N900 op Bellen.com.

Telfort verhoogt sim only tarieven
Per 1 januari betalen Telfort-klanten meer voor mobiel
bellen. Alle maandelijkse bedragen van de Sim Only's zijn
een euro omhoog gegaan. Hierdoor staat Telfort niet meer
in de TOP 5 Sim Only op Bellen.com. Ook voor
abonnementen mét toestel betaalt u bij Telfort -sinds 11
januari- niet meer het laagste minuuttarief van Nederland.
Lees meer
Tip: Vergelijk tarieven mobiel bellen

De populairste toestellen van 2009

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

Ook 2009 was weer een bijzonder goed
jaar voor de consument waar het ging om
het uitgebreide aanbod aan nieuwe
mobiele telefoons. In navolging van de
iPhone van Apple bracht de ene na de
andere mobiele telefoonfabrikant een toestel met touchscreen uit. Ook
werden populaire sociale netwerksites steeds vaker geïntegreerd in de
toestellen. Wat waren de populairste toestellen van 2009? Lees hier
meer.

Nieuwe tarieven Ziggo en UPC
De kabelbedrijven UPC en Ziggo hebben per 1 januari een aantal
tarieven verhoogd. Het tarief van het UPC Standaardpakket Radio/TV
is voor 2010 vastgesteld op 16,80 euro per maand (was 16,70 euro).
Bij Ziggo is het standaard televisiepakket van 16,25 naar 16,45
euro per maand gegaan. Hierdoor is het verschil tussen kabelaars
enerzijds en CanalDigitaal en Digitenne anderzijds weer iets groter
geworden.
UPC heeft er bij de meeste abonnementen voor internet+telefonie+tv
50 eurocent bovenop gedaan, terwijl Ziggo maandelijks 150 eurocent
meer vraagt. Toch zijn UPC en Ziggo goedkoper en sneller dan
ADSL-providers volgens de Consumentenbond. Lees meer.
Heeft u telefonie van Ziggo? Of Alles-in-1 van Ziggo? Dan kunt u
voortaan gratis de klantenservice bellen met nummer 1200. Goede
actie van Ziggo!
Tip: Totaalwijzer.nl voor Internet+Bellen+TV of Digitelevisie.nl voor
TV

Tariefswijzigingen KPN BelBasis, BelVrij en Belbudget
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KPN heeft de tarieven gewijzigd voor het bellen met een vaste
aansluiting. Zowel de abonnementsprijs als de gesprekstarieven en
het starttarief van BelBasis zijn aangepast. Of de wijziging per 1
januari of per 1 april inging, was nogal onduidelijk, maar had wellicht te
maken met de vernieuwing van KPN's website.
Feit is dat op 1 april zowel het BelVrij als het Belbudget abonnement
wijzigt. Lees hier wat er verandert.
Tip: Vergelijking vaste telefonie w.o. internetten + bellen

Ron Jans wordt columnist voor LookingforBooking.com
Vanaf 18 januari zijn op
LookingforBooking.com
columns van Ron Jans
over al zijn
hotelbezoeken tot aan
zijn nieuwe voetbalclub
te lezen! De eerste
column zal gaan over het hotel in Portugal, waar hij momenteel met de
FC Groningen selectie verblijft tijdens het trainingskamp en een
oefenwedstrijd tegen Ajax speelt.
Over zijn toekomstige club zegt Ron Jans: “Nee! Ik ben nog niet in
gesprek. Dat is het spannende. Er zijn twee clubs geweest die gepolst
hebben, twee buitenlandse clubs, maar die wilden dat ik dan in
januari eventueel zou beginnen. Dat doe ik niet want ik maak het
seizoen af bij FC Groningen”.
Jans zal de reeks afsluiten met een column over het hotel in de stad
van zijn nieuwe toekomstige club. Lees het complete verhaal op
LookingforBooking.
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