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Aantal abonnees: 32.861

Reageren? telecomezine@bencom.nl

Bencom sites

Zakelijk

- Bellen.com
- Belwijzer.nl
- Internetten.nl
Vakantiebellen.com

Tips en informatie

Telecom e-zine ...
Telecom e-zine - ...
Bellen.com - ...

INHOUD
ACTIES

Belwijzer
Internet + Bellen
Online aanmelden
Nummerinfo

Bellen.com
Internetten.nl

Vaste telefonie
- SMS op het vaste net
- Bellen naar mobiel opnieuw duurder
- Bellen via de kabel groot succes (Essent zit vol...)
Mobiele telefonie
- Naamswisselingen aanbieders bijna compleet
- Prepaid starttarieven verhoogd
- United Mobile kraakt roaming tarieven
Internet
- Breedband acties, kortingen lopen op tot honderden euro's
- ADSL zeer binnenkort in 50 nieuwe plaatsen beschikbaar

Digitelevisie.nl

Vakantiebellen.com
LookingforBooking.nl

8 topbestemmingen voor
slechts 1 cent per minuut!
Budget Phone 1684
Gratis EUR 5,- beltegoed
bij online aanmelding.
Chello Broadband
Gratis doe-het-zelf pakket
en 6 maanden 20% korting
op het abonnement! Uw
voordeel: EUR 119,95
DailyCom 1604

Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Bel1649

HOSTWAY.NL je eigen .NL domeinnaam voor 1 euro
p/mnd!
VASTE TELEFONIE
- SMS op het vaste net
KPN heeft afgelopen maandag een nieuwe dienst geïntroduceerd,
waarbij sms'jes verstuurd en ontvangen worden via een vast
telefoontoestel in heel Nederland. Voortaan is het mogelijk om op alle
vaste aansluitingen van KPN een sms-bericht te ontvangen. Hiervoor
hoeft de beller geen speciaal toestel aan te schaffen. Klanten van
Vodafone, T-Mobile, O2 en KPN kunnen met hun mobiele toestel
sms-berichten naar een vaste aansluiting sturen. Alle sms'jes die
worden verstuurd naar een vast nummer vanaf een mobiele telefoon,
worden als gesproken tekst afgeleverd. Daarnaast is het mogelijk om
via de vaste telefoonverbinding, met een daarvoor geschikte telefoon,
korte tekstberichten te versturen en te ontvangen. De berichten zijn af
te lezen in het display van het toestel. Alleen de toestellen Chicago 440
Comfort, de 450 Comfort en Micro zijn nog maar geschikt voor deze
nieuwe dienst. Het versturen van een sms'je via een vast toestel van de
KPN kost EUR 0,22, vrijwel gelijk aan de prijs voor het sms-en vanaf
een mobieltje. Voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten als
tekst op een hierboven aangegeven geschikt toestel, is een
abonnement op de dienst NummerWeergave nodig (gratis bij ISDN,
anders EUR 1,10 per maand). Enkele door ons uitgevoerde testjes op
de eerste dag wezen uit dat de tekstberichten vlot afgeleverd en
duidelijk verstaanbaar voorgelezen werden! Ook als men via een
Carrier (Pre) Select bedrijf belt, is de dienst te gebruiken. Klik hier voor
info!
- Bellen naar mobiel opnieuw duurder
De tarieven voor het bellen van het vaste net naar Dutchtone en Tele2
Mobiel zijn op 1 februari j.l. verhoogd. Toezichthouder OPTA staat door
een eerdere uitspraak van de rechter machteloos tegenover deze
prijsverhoging en voorziet een domino-effect bij andere aanbieders. De
tarieven voor het bellen van het vast net naar mobiele toestellen zijn
volgens OPTA veel te hoog. Dit komt door de hoge aflevertarieven van
mobiele partijen. Deze tarieven liggen door het ontbreken van
voldoende concurrentie aanzienlijk hoger dan in andere landen in
Europa. In de herfst van 2002 heeft OPTA daarom al besloten dat de

Gratis 200 min. bellen na
aanmelding via
Bellen.com!
Euronet Anytime
Bedrijven kunnen hiermee
voor EUR 195 per maand
onbeperkt verbonden zijn
met internet via analoge /
ISDN lijn. Tijdelijk eerste
maand gratis en niet goed,
geld terug garantie.
NetSource 1656
Eerste periode 25% korting
op de toch al lage tarieven.
O2 Mobiel
Geen aansluitkosten en
mobiel bellen voor slechts
1 cent per minuut!
One.Tel Surfpakket
Hiermee internet u voor
een vast bedrag per
maand zonder
telefoonkosten. U bespaart
tot wel 70% op uw
internetkosten!
Planet Internet ADSL
Geen aansluitkosten en
100 euro teruggestort op
uw rekening. Totale
actievoordeel: EUR 174,95.
Tele2 Mobiel
Prepaid SMS-en voor 11
cent en beltegoed
verdienen bij het gebeld
worden! Tijdelijk extra
korting op nieuwe GSM's!
Tiscali ADSL
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mobiele aanbieders hun aflevertarieven stapsgewijs per 1 december
2002 en 1 juli 2003 moeten verlagen. De bestuursrechter te Rotterdam
heeft in november 2002 bepaald dat deze besluiten van OPTA geen
werking hebben voordat hij ze inhoudelijk heeft beoordeeld. De handen
van OPTA zijn daarom gebonden zolang deze zaak bij de rechter
voorligt. De nieuwe tarieven zijn verwerkt in de overzichten van
Bellen.com.
- Bellen via de kabel groot succes (Essent zit vol...)
Degenen die hun abonnement opgezegd hebben bij KPN en nog wel via
het vaste net willen bellen, hebben als alternatieve mogelijkheid
kabeltelefonie. UPC en Essent bieden deze vorm al geruime tijd aan
onder respectievelijk de namen UPC Telefonie en Twinner. Met veel
succes volgens de kabelaars. Zelfs zodanig dat Essent onlangs bekend
gemaakt heeft dat aanmelden voor Twinner niet meer mogelijk is. Zo'n
30.000 abonnees maken inmiddels gebruik van Twinner en met dit
aantal is het netwerk optimaal benut. Meer klanten zou een nieuwe en
kostbare uitbreiding betekenen van apparatuur en netwerk. Essent
Kabelcom blijft naar eigen zeggen echter wel zoeken naar nieuwe
oplossingen op het gebied van telefonie. Via Bellen.com wordt u
hierover op de hoogte gehouden.
Bij UPC is er volgens een woordvoerster wel voldoende capaciteit om
het aantal Telefonie abonnees uit te breiden. Overigens belt 1 op de 10
mensen in het UPC Telefoniegebied al via UPC Telefonie! Het
voornaamste argument om over te stappen op kabeltelefonie is volgens
UPC het voordeel dat men merkt in de portemonnee. "Zowel het
abonnement als de regionale en nationale gesprekstarieven zijn in
vergelijking met KPN BelBasis lager dan u gewend bent. Bovendien is
Voicemail geheel gratis. Logisch dat steeds meer mensen overstappen
op het betrouwbare netwerk van UPC." Op Bellen.com vindt u een
speciale pagina met info over bellen via de kabel met UPC, kunt u de
tarieven vergelijken en kunt u zich online abonneren (nu met 108,50
euro actievoordeel).
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Supersnel internetten
zonder telefoonkosten, nu
met gratis modem, geen
aansluitkosten en elke dag
kans op 500 euro.
UPC Telefonie (kabel)
Bel via de kabel en
profiteer van lage
abonnementskosten en
tarieven. Nu min. EUR
108,50 korting!
Versatel CPS
Met Business Telephony
bespaart u als zakelijke
klant tot 25% op uw
telefoonkosten zonder
aanpassingen aan uw
centrale. Tijdelijk gratis
Bijenkorf Business Cadeau.
Wanadoo ADSL Lite
Gratis USB-modem, geen
aansluitkosten en eerste 6
maanden 15% korting op
het abonnement!
Wanad Cable Casema
Goedkoop internetten via
de kabel, nu met gratis
doe-het-zelf pakket en niet
goed, geld terug actie!
XS4ALL Fast ADSL

Supersnelle verbinding
(1536 Kbit/s down, 256
Kbit/s up), nu zonder
aansluitkosten, grote
Is Essent voorlopig gestopt, Multikabel daarentegen is onlangs juist
begonnen met kabeltelefonie. Omdat er technische aanpassingen op het korting op modem, gratis
Xybertime horloge en USB
Multikabel netwerk gedaan moeten worden, is de dienst momenteel
Memory Pen van 128MB.
alleen nog maar mogelijk in Velsen.
Zon Family ADSL

MOBIELE TELEFONIE
- Naamswisselingen aanbieders bijna compleet
Vanaf eind deze maand gaat de mobiele aanbieder Dutchtone Orange
heten en daarmee is de naamswisseling in de mobiele telecom
compleet. Sinds eind vorige maand gaat Ben onder de nieuwe naam
T-Mobile door het leven. Libertel was de eerste mobiele aanbieder die
zijn naam veranderde in Vodafone. Telfort volgde en werd O2. Vanaf
begin deze maand zullen de merknamen KPN Mobile en KPN Telecom
geleidelijk verdwijnen. Beide merknamen veranderen in KPN, die z'n
logo onlangs ook een verandering liet ondergaan. Het kroontje staat nu
in het logo, in plaats van erboven...

Het snelste ADSL
abonnement voor EUR
34,95, nu met gratis
modem en geen
aansluitkosten! Family is
alleen beschikbaar op
analoge lijnen.

- Prepaid starttarieven verhoogd
Zonder het luidkeels aan te kondigen hebben de 3 mobiele operators
KPN, Vodafone en Dutchtone aan het begin van deze maand
-gelijktijdig- hun starttarieven en sommige tarieven in de daluren
verhoogd. Een snelle blik in onze tariefvergelijking laat zien dat alleen
Tele2 en T-Mobile nog de lage starttarieven van 5 cent hanteren. Tele2
Mobiel is op bijna alle momenten van de dag wat de gesprekskosten
betreft het voordeligst, vooral met de zeer lage sms-tarieven (11 cent
per bericht) en unieke belbonus van 3 cent per minuut per ontvangen
oproep. Aanmelden voor Tele2 Mobiel via Bellen.com is mogelijk.
- United Mobile kraakt roaming tarieven
Unted Mobile is de naam van een nieuwe Europese mobiele virtuele
netwerk operator, die het mogelijk maakt voordeliger in het buitenland
te bellen. Precies een jaar geleden werden op de Cebit in Hannover de
producten van United Mobile voor het eerst getoond. In meer dan 80
landen is de service beschikbaar. Het enige dat men nodig heeft, is een
United Mobile Simkaart en een geschikte mobiele telefoon (Siemens,
Alcatel of Sagem). United Mobile is een prepaid mobiele dienst, zodat
deze als 'buitenland pakket' naast een huidige Nederlandse mobiele
aanbieder gebruikt kan worden. Er zijn geen maandelijkse
abonnementskosten en de gesprekskosten zijn voor heel Europa (+
USA, Israël, Hong Kong en Singapore) gelijk, slechts 80 eurocent per
minuut. Gebeld worden kost 50 eurocent per minuut. Buiten Europa
kost een gesprek respectievelijk EUR 1,25 en 80 eurocent. Of er dus
van Duitsland naar Nederland of van Nederland naar Turkije gebeld
wordt, men betaalt slechts het "binnen Europa" tarief van 80 cent. Als
het beltegoed bijna op is, kan het eenvoudig aangevuld worden met
zogenaamde ValueCards, die op diverse plekken -ook onlineverkrijgbaar zijn. Tevens kan men opladen met een creditcard via het
internet. Op Vakantiebellen.com kunnen de tarieven ook vergeleken
worden met die van de andere aanbieders. Bovendien kan men daar
United Mobile bestellen. Voorbeeld: vanuit Frankrijk bellen naar
Nederland kost met KPN ongeveer EUR 1,05, met Vodafone EUR 1,15,
met T-Mobile EUR 0,95 en met United Mobile slechts EUR 0,80. Vanuit
Sri-Lanka bellen naar Nederland kost met KPN ongeveer EUR 6,46, met
Vodafone EUR 6,33, met T-Mobile EUR 4,97 en met United Mobile
slechts EUR 1,25. Hieruit kan wel geconcludeerd worden dat United
Mobile de roaming tarieven kraakt! Het enige nadeel is dat tot dusver

13-9-2013 8:53

Telecom e-zine maart 2003 - Bellen.com

3 van 4

http://www.bellen.com/nieuws/telecom-e-zine-maart-2003.aspx

niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor United Mobile. Dit komt
omdat er gebruik gemaakt wordt van een callback systeem: op het
moment dat de klant belt, wordt de verbinding direct verbroken en gaat
het mobieltje weer over waarna volautomatisch de telefoon over zal
gaan bij het in eerste instantie gebelde nummer. SMS berichten
versturen is nog niet mogelijk, maar daar wordt volgens een
woordvoerder aan gewerkt. Klik voor meer info!

INTERNET
- Breedband acties, kortingen lopen op tot honderden euro's
Bent u ook een enthousiast internetgebruiker en wilt u:
internetten voor een vast bedrag per maand
bellen tijdens het internetten
sneller en betrouwbaarder internetten
dan is breedband-internet echt iets voor u! U kunt ADSL of
kabelinternet nemen, wanneer onze postcode checker aangeeft, dat
breedband op uw adres beschikbaar is.
"Bedrijfsleven geeft ADSL meeste kans op succesvolle doorbraak." Dit
blijkt uit de laatste ICT Barometer van Ernst & Young naar de
ontwikkelingen op het gebied van ICT. Uit het aantal aanmeldingen op
onze vergelijkingssite Internetten.nl blijkt ook wel dat ADSL zeer
succesvol is! Waarschijnlijk maakt de consument heel handig gebruik
van de concurrentieslag op de breedbandmarkt. Dagelijks wordt via
diverse media ontzettend veel reclame gemaakt voor sneller
internetten zonder telefoonkosten. De ene aanbieding nog
aantrekkelijker dan de andere! In deze maand zijn er ontzettend veel
leuke acties met gratis modems, geen aansluitkosten en lagere
abonnementskosten. Ook zijn er aanbiedingen exclusief voor
Internetten.nl, bijv. een gratis Xybertime horloge en een 128mb USB
Memory Pen bij bepaalde pakketten van XS4All. Degenen die af willen
van de telefoontikken kunnen nu hun slag slaan en zich aanmelden voor
deze vorm van internettoegang. Overigens laten ook de kabel
breedbandaanbieders zich niet onbetuigd en komen eveneens met
allerlei aanlokkelijke acties in maart! Zo is bij diverse pakketten de
snelheid verhoogd en de aansluitkosten en/of het abonnementsgeld
verlaagd. Zie de speciale acties van Chello en Wanadoo Cable
Broadband (Casema).
- ADSL zeer binnenkort in 50 nieuwe plaatsen beschikbaar
KPN zag het aantal klanten voor ADSL in 2002 toenemen met 100.000
en is nu in snel tempo bezig nieuwe telefooncentrales voor ADSL
geschikt te maken. In veel plaatsen zal het mogelijk zijn in het tweede
kwartaal via ADSL te internetten. Hieronder vindt u een overzicht van
de voorlopige planning voor de komende 3 maanden. De postcodecheck
van Internetten.nl is inmiddels ook aangepast voor de bijbehorende
postcodes.
Woont u in een van de onderstaande plaatsen, dan kunt u de ADSL
pakketten nu al aanvragen via onze aanmeldservice en daarmee nog
profiteren van de spectaculaire acties die alleen deze maand nog
gelden.
Voor oplevering van de ADSL dienst bij u thuis moet u ongeveer 2 tot 5
weken optellen bij de data die hieronder staan aangegeven:
Maart: Amersfoort, Leusden, Houten, Loosdrecht en Scherpenzeel.
April: Ammerzoden, Assendelft, Berlicum, Borculo, Dalfsen, Delden,
Druten-Centrum, Eijsden, Groningen-Hoogkerk, Hilvarenbeek,
Hoogkarspel, Houten-Schonauwen, Lekkerkerk, Muiden, MusselkanaalCentrum, Nieuwleusen, Oostvoorne, Renkum, Smilde-Centrum,
Spanbroek, Ter Aar, Tiel-Centrum, Wassenaar-Centrum, Wijk bij
Duurstede, Winsum Gn, Zeist, Nijenheim, Zetten-Centrum en
Zwartsluis-Genemuiden.
Mei: Almere-Buiten, Oost-Gulpen, Heenvliet, Huizen, Kerkdriel,
Leeuwen Gld, Mijnsheerenland, Terheijden, Udenhout, Vinkeveen en
Zelhem.
Juni: Elst Gld, Heino, Montfoort en Oud Gastel.
Ook Versatel heeft de ADSL dekking deze maand uitgebreid in bepaalde
wijken van de volgende steden: Breda, Deventer, Groningen,
Maastricht en Nijmegen.
Tips:
* Vergelijk eerst goed de pakketten van de aanbieders die op uw adres
beschikbaar zijn (gebruik de postcodecheck).
* Let daarbij vooral op de downloadsnelheid en evt. datalimiet.
* Let ook op aanbiedingen, zoals kortingen op modem en
aansluitkosten. Bestelt u via Internetten.nl, dan profiteert u altijd van
de beste acties!
* Let goed op welk modem u kiest i.v.m. ISDN en/of netwerk.
Op Internetten.nl worden alle breedband aanbieders vergeleken en
kunt u zich aanmelden voor de providers met de scherpste
aanbiedingen qua prijs en kwaliteit! Komt u er na een grondige
vergelijking echt niet meer uit, dan kunt u ons altijd per e-mail of
telefonisch om informatie vragen!

COLOFON
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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

Reageren via:
FWRD (Bericht doorsturen)
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