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 I N H O U D

Mobiele telefonie

- Vijf seconden bellen, één minuut betalen

Vaste telefonie

- Starttarief Bel1649 stijgt van 5 naar 8 cent

- KPN introduceert Slimbellen

- Alternatief voor vaste lijn: mobiel of via internet bellen?

Internet

- Nieuwe producten Wanadoo en Tiscali

2 Jaar 50% korting op belbundel op BelCompany.nl

Inclusief 2 kaarten Marco Borsato. Levering binnen 1 dag. (Adv.)

 M O B I E L E  T E L E F O N I E

- Vijf seconden bellen, één minuut betalen

Bij bijna alle mobiele abonnementen en prepaidpakketten wordt de

eerste minuut volledig in rekening gebracht. Dus ook voor een kort

"Schat-ik-ben-een-half-uurtje-later-thuis-gesprek", betaalt u voor de

volle 60 seconden. Ook zijn er aanbieders die weliswaar per seconde

afrekenen, maar een starttarief in rekening brengen.

Voor de weinig spraakzamen onder ons hebben wij gezocht

naar een abonnement dat geen starttarief kent en waarbij per

seconde wordt afgerekend. Wij hebben slechts twee

abonnementstypes gevonden: de Relax-bundels van T-Mobile

en het tijdelijk verkrijgbare Spotlight van Orange. Blijf hiermee

wel binnen uw bundel, want daarbuiten geldt een starttarief.

De eerste minuut volledig afrekenen is de laatste tijd de

standaard geworden. Voor oudere abonnementen geldt vaak

nog wel dat u het gehele gesprek per seconde betaalt. Via de

Belwijzer Mobiel op Bellen.com kunt u het abonnement vinden

dat het best past bij uw belgedrag.

 V A S T E  T E L E F O N I E

- Starttarief Bel1649 stijgt van 5 naar 8 cent

Bel1649 heeft het starttarief verhoogd van 5 naar 8 cent per gesprek.

De nationale minuuttarieven blijven onveranderd. Qua starttarief is

Bel1649 nu duidelijk duurder dan bedrijven als KPN en Tele2 die zo'n 4

tot 5 cent rekenen. Daarentegen liggen de minuuttarieven bij Bel1649

wel weer duidelijk lager met 1 cent in piekuren en 0 cent in de daluren.

Onderstaand kunt u zien vanaf welke gespreksduur u bij Bel1649

goedkoper uit bent (ten opzichte van de standaardtarieven van

marktleiders KPN en Tele2):

KPN Tele2

Piekuren/binnen regio 2 minuten 2,5 minuut

Avond/binnen regio 2,5 minuut 3 minuten

Weekend/binnen regio 3,5 minuut 4,5 minuut

Piek/buiten regio 1 minuut 1,5 minuut

 

A C T I E S

27” LCD-TV voor € 249

Op telecomadvies nu een

27” LCD-TV en T290i i.c.m.

een Orange Free 32,50

voor € 249,- Binnen 1 dag

gratis thuisbezorgd

Sony Ericsson W800i

Gratis bij een 1-jarig Relax

100 abonnement voor €

12,50 p/m (incl. 100 min.)

Gratis Nokia N70

bij een Vodafone Bel &

MultiMedia Tegoed € 17,50

KPN InternetPlusBellen

Alles in één voor € 34,95!

Inclusief gratis bellen en

draadloos modem!

Voordeel: € 163,-. Actie:

gratis DVD-pakket!

1 jaar gratis stroom

Nu één jaar gratis stroom

bij een stroom/gas

combinatie van Oxxio!

Tiscali ADSL

2 MB internet, 1e 6

maanden € 9,95 per

maand (daarna € 19,95).

Geen aansluitkosten!

Het Net Surfen & Bellen

Onbeperkt Surfen en

Voordelig Bellen voor

€ 29,95 per maand

(nieuw)

Wanadoo ADSL Starter

Nieuw: 2 Mb abonnement

slechts € 14,95 p/mnd!

Een eigen website?

€ 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.

Inclusief externe harddisk

van 30 GB

Probeer @Home
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Dal/buiten regio 1,5 minuut 2 minuten

Overigens willen we nog wel noemen dat u bij KPN en Tele2 tegen

betaling van een extra maandbedrag ook voordeelbundels met lagere

start- en minuuttarieven kunt afsluiten.

Voor het bellen naar het buitenland heeft Bel1649 een aantal zeer

aantrekkelijke actietarieven. Het minuuttarief voor Engeland bedraagt

tijdelijk slechts 1 cent. Een telefoontje naar de VS en Frankrijk kost 2

cent per minuut. Uiteraard betaalt u nog wel het starttarief van 8 cent.

Voor het bellen naar mobiele toestellen in Nederland bent u bij Bel1649

aan het verkeerde adres. In piekuren zijn zij namelijk bijna twee keer

zo duur als de meeste concurrenten.

- KPN introduceert Slimbellen

Een bundel met 500 belminuten en een internetverbinding van 128 Kb/s

voor € 19,95 per maand. Met bovendien de mogelijkheid uw vaste

telefoonabonnement op te zeggen. Dat is Slim, een nieuwe dienst van

KPN.

Naast het hierboven beschreven Slim 500 kunt u ook kiezen voor Slim

1000 dat 5 euro per maand meer kost. De naam verraadt het al, hierbij

krijgt u maandelijks 1000 belminuten naar vaste nummers in

Nederland. Voor beide pakketten geldt wel een starttarief van 5 cent

per gesprek.

Voor wie is Slim interessant? Met name voor de grote groep mensen die

een KPN Belbasis abonnement (€ 18,16 per maand) heeft, hiermee

regelmatig belt, inbelt bij een internetprovider en geen al te hoge eisen

aan de downloadsnelheid stelt. Ook als u nog niet internet of de hoge

snelheid van uw eventuele huidige breedbandprovider niet nodig heeft,

kan Slim voor u aantrekkelijk zijn. Tenslotte kan het in enkele gevallen

slim zijn als u internet via de kabel.

Wie niet wil internetten en al via een goedkope Carrier Select aanbieder

belt, is met Slim in sommige situaties niet goedkoper uit. Via de

tariefvergelijking vaste telefonie kunt u via uw belprofiel zien hoe u het

goedkoopst belt. Voor een vergelijking van combinaties van telefonie en

internet is Totaalwijzer.nl de site bij uitstek.

- Alternatief voor vaste lijn: mobiel of via internet bellen?

Steeds meer mensen zeggen hun vaste telefoonabonnement op. Bellen

via internet of het mobieltje zijn de populairste alternatieven. Waar

moet u zoal rekening mee houden als u voor deze keus staat? Hierbij

enkele overwegingen.

Als u alleen een mobiel heeft, zijn mensen die u vanaf hun vaste toestel

bellen relatief duur uit. Wie heel vaak en lang naar vaste nummers belt,

betaalt minder bij bellen via internet. Bellen naar het buitenland is met

een mobieltje veel duurder dan via internet. Met een mobiel bellen naar

andere mobieltjes is veelal goedkoper dan van internet naar mobiel.

Nog niet alle aanbieders hebben de kwaliteit van bellen via internet

goed onder controle, maar met een mobieltje kunt u natuurlijk ook wel

eens geen bereik hebben.

Uiteraard is een combinatie van bellen via internet en een mobieltje

ook mogelijk. Voor advies op maat surft u naar de Belwijzer Mobiel of

Belwijzer Vaste Telefonie op Bellen.com. Voor combinaties van bellen,

internet en eventueel televisie kunt u goed terecht op

www.Totaalwijzer.nl.

 I N T E R N E T

- Nieuwe producten Wanadoo en Tiscali

Wanadoo heeft een instapproduct op de markt gebracht: ADSL Starter.

Een 2Mb abonnement voor € 14,95 per maand. Na één jaar gaat het

maandtarief met vijf euro omhoog. Ter introductie is het

ethernetmodem gratis en worden er geen aansluitkosten in rekening

gebracht. Bellen is niet mogelijk met ADSL Starter. Dat kan wel met

het Wanadoo ADSL Family + Telefonie abonnement, waarbij u sinds

kort geen KPN abonnement meer nodig heeft.

Ook Tiscali heeft het aantal abonnementen uitgebreid. De meest

opvallende zaken zijn de aantrekkelijke combinaties met telefonie en de

zeer hoge downloadsnelheid van het nieuwe T20 abonnement,

waarmee u snelheden kunt halen tot 20 Mb per seconde. Het

goedkoopste abonnement (T4) is inclusief telefonie in het eerste half

jaar al verkrijgbaar voor € 9,95 per maand. Daarna wordt de

abonnementsprijs verhoogd tot € 24,90. Zonder telefonie betaalt u na

het eerste half jaar € 19,95 voor T4. Het modem is bij de Tiscali

pakketten gratis en bij de twee snelste abonnementen krijgt u zelfs een

draadloos exemplaar cadeau.

Op Internetten.nl vindt u een volledig overzicht van de abonnementen

die op uw adres beschikbaar zijn.

nu 2 maanden vrijblijvend

proberen voor maar € 35,-

Compuserve ADSL 2048

Het eerste half jaar slechts

€ 4,95 per maand

Orange Free

2 jaar lang, 50% korting

op bundel + gratis

toptoestel!

QuickNet Small

Downloaden: 1024 kbps

Uploaden: 512 kbps

De eerste drie maanden

slechts € 12,95

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

met € 265,80 voordeel!

Geen aansluitkosten, gratis

multi-pc modem en gratis

DVD-pakket

Casema bundel

bellen & internetten vanaf

€ 19,95 p/mnd

Het Net ADSL

ADSL Instap Surfen. De

eerste 3 maanden voor

€ 9,95 per maand. Geen

aansluitkosten en gratis

modem

Cogas Energie

Cogas Energie bestaat 40

jaar! Kies nu voor Cogas

VastePrijs stroom en/of

gas en ontvang 40 dagen

gratis stroom

12move ADSL Fast 2Mb

Een 2Mb verbinding voor

maar € 15,95 per maand

KPN Digitale TV

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

Bellen en internetten via 1

abonnement! Gratis bellen

in Nederland en gratis

installatie aan huis!

Bel1649

Bellen vanaf 0 cent p/min

naar vaste nummers

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
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ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezine-advertentie@bencom.nl
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