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Online ADSL Basis 4 Mb - Het eerste half jaar 15 euro p/m

   Minder betalen voor internet en bellen

Betaalt u meer dan 35 euro per maand voor

internet en telefonie? U weet dat dit teveel

is maar blijft toch bij uw oude provider uit angst

voor overstapproblemen? 

Vanaf januari 2009 zijn internetproviders verplicht

het overstapproces makkelijker en transparanter

te maken. Daarom werken de volgende

aanbieders samen: UPC, Tele2, Alice, Online,

Ziggo, KPN, Het Net, Telfort en XS4ALL. 

Online is dolgelukkig met het besluit van

Staatssecretaris Frank van Heemskerk, maar wil

nog verder gaan. Operators moeten

consumenten de mogelijkheid geven hun

e-mailadres kosteloos te behouden na

overstappen. Lees meer

Tip:  Vergelijk Internet en Bellen op Internetten.nl 

(Foto: Flickr internethdcmedia)

Frank let op de centen

Keuzes maken. Dat gaat de regering de komende weken doen met

de inkomsten en uitgaven van onze huishoudportemonnee. De

piketpaaltjes zijn geslagen en op vrijdag de 13e (jawel) zal bekend

  

 

Actie van Online
Speciale actie voor
Internetten.nl bezoekers: 4Mb
Internet eerste half jaar €
15,- p/m. Daarna een vaste
lage prijs van € 18,- p/m

Gratis Digitenne testen
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 7,50 per
maand en overal te
gebruiken. Nu 1 maand gratis
uitproberen!

Hosting vanaf € 2,50
YOUR HOSTING: Webhosting
met gratis bereikbare
helpdesk! Vanaf slechts €
2,50 per mnd. Inclusief
professionele sitebuilder! Uw
.nl domeinnaam € 1,- voor 1
jaar!

Alice Comfort proberen?
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd.

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor

Nu bij VTU Telecom
Hi Superdeals!
Minuten/smsjes + data, alles
uit één bundel!

Telfort Internet
Tot 4Mb snelheid tijdelijk voor
maar € 14,95 p/mnd.
Inclusief de kosten voor de
vaste lijn!

Superactie bij Tele2
Internet en Bellen nu het
eerste halfjaar € 90,- korting!

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier

Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/minder-betalen.html
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Nokia

N96

vanaf:

€ 15,- p/mnd

Meer Nokia

Nokia

5800

vanaf:

€ 12,50 p/mnd

Meer Nokia

LG

Renoir

vanaf:

€ 12,95 p/mnd

Meer LG

worden, welke keuzes gemaakt zijn om ons door de crisis heen te

helpen. 

Ook telecombedrijven doen hun uiterste best ervoor te zorgen dat u

(en zijzelf) goed door deze recessie komt. Tot dusver zeggen KPN en

Tele2 in persberichten nog weinig te merken van de crisis. Frank, het

zwarte schaap uit de Tele2 -reclame, zorgt dat u niet teveel betaalt

voor internet en bellen. Op een humorvolle manier wil Tele2 gewoon

zeggen dat ze 'de beste en goedkoopste' zijn. Of dat waar is, kunt u

zien in de TOP 5 op Totaalwijzer.nl.

Tip: Vergelijk Tele2 en maak uw keuze via TOTAALWIJZER.NL

 

 

   Tips voor ongewenste betaalde sms

Het komt nog steeds voor. Sms berichten, waarvan men niet weet

waarom men ze krijgt. Als uw telefoonrekening om onbegrijpelijke

reden opeens fors hoger is, krijgt u waarschijnlijk ongewenst betaalde

smsjes toegestuurd. Zonder dat u het weet, heeft u misschien wel een

abonnement op een sms-dienst. Wilt u er zo snel mogelijk vanaf, zoek

dan op de website van de SMS-Gedragscode naar het bedrijf dat

erachter zit. Daar vindt u ook hoe u zich af kunt melden!

Als u niet wilt dat bijvoorbeeld uw kinderen geld uitgeven aan

sms-diensten zoals ringtones, dan kunt u hun mobiele nummer laten

blokkeren via SMS Dienstenfilter.nl. Uiterlijk 3 werkdagen daarna is het

gebruik van sms-abonnementsdiensten geblokkeerd.

Tip: Vergelijk sms-kosten met behulp van de Belwijzer

Column:Telecomtoppers zijn kleerloze keizers

Ieder jaar vindt in februari in Barcelona hét evenement van de

telecombranche plaats: het Mobile World Congress.

Bestuursvoorzitter, telefoonfabrikanten en steeds vaker ook politici

komen om hun mooiste producten en beste innovaties met de wereld

te delen. 

Dit jaar deed het Spaanse jaarfeest van de mobiele telecombranche

soms denken aan het sprookje van de keizer zonder kleren...

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen

Meer concurrentie door frequentieveiling in 2010

Mobiel bellen en mobiel internetten wordt goedkoper. Nu nog niet,

maar volgend jaar. Althans, dat verwacht staatssecretaris Heemskerk

omdat er meer ruimte komt voor nieuwe aanbieders. Dat komt omdat 6

bedrijven volgend jaar de kans krijgen via een veiling een vergunning

te bemachtigen voor nieuwe frequenties.

Naast KPN, Vodafone en T-Mobile kunt u dan wellicht ook kiezen voor

Tele2, UPC, Ziggo of andere nieuwe providers voor mobiel internet en

bellen. Lees meer

Tip: wacht niet op de veiling in 2010; bespaar nu al met een

"Stijgende
energietarieven!"
Vergelijk het energieaanbod
op Gaslicht.com, stap over en
ontvang een actiekorting tot
414 euro!

 

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Vodafone
Scherp 250
€ 7,95

debitel
250 + 75 Sim only
(KPN)

€ 17,50 | € 7,95

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)
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goedkopere sim-only provider

 

 

     Toestelwijzer
 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.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
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aansprakelijkheid kan Bencom
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Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!
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