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Beste abonnee,

Bent u al weer overgestapt op een goedkopere aanbieder van

telecom, internet of energie? Rond 1 juli leek het wel of

iedereen wilde switchen om geld te besparen voor de vakantie.

Nog niet van gekomen? Het is nog niet te laat voor een overstap

via een van onze vergelijkingssites als Gaslicht.com.

In deze nieuwsbrief niet alleen tips voor vakantiegangers, ook

voor thuisblijvers goed nieuws om te besparen op uw

telefoonrekening!

Word Bel wijzer!
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» Mobiel mee op vakantie? Het blijft opletten
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» Onbeperkt bellen voordeliger?

» Telfort Superkoopjes

Internet

» Datagebruik buitenland verachtvoudigd

» Column - Vakantie? Weg met die telefoons en tablets!

» Prijssnelheidstest juni

» T-Mobile stopt met @orange.nl en @wanadoo.nl

Vast bellen

» KPN Zakelijk BelBasis fors verhoogd

Telfort Superkoopje: 300 min + 500 MB + 100
SMS voor 15,- p/mnd.

Mobiele telefonie

Mobiel mee op vakantie? Het blijft opletten

Pas op met vakantiebelletjes en let ook

goed op bij het afsluiten van een

vakantiebundel voor mobiel internet. In het

buitenland kunnen de kosten ongemerkt

oplopen, ook al betaalt u in de EU maximaal

83 cent per MB voor mobiel internet. Lees

de vakantietips en zorg ervoor dat u 'smart'

met uw phone op reis gaat.

Telfort Superkoopje

Telfort Superkoopje: 300 min +

500 MB + 100 SMS voor 15,-

p/mnd. Bestel nu!

Gratis Nokia Lumia 800

Bij KPN nu de eerste 4 mnd.

voor € 25,- bij een 2-jarig

Bel-SMS-Web abonnement.

Samsung Galaxy SII Wit

Bij T-Mobile nu de eerste 9

mnd. 50% korting op je abo!

One.com Webhosting

Bij One.com een eigen site

voor slechts € 1,25 p/mnd.

Meer dan 900.000 webruimtes

online!

Youfone

250 1 jaar

€ 5,95 | € 5,45

Simyo

geregeld

€ 9,99 | € 6,99

Tele2

SmartMix Sim Only
300

€ 7,00

Simyo

veel

€ 19,99 | € 15,99

Telfort

Basis Sim Only + 300
minuten

€ 9,00 | € 8,00
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Onbeperkte bel- en smsbundel KPN

Schrikt u nog steeds van uw

telefoonrekening en bent u een veelbeller?

Dan is het nieuwste abonnement met

onbeperkt mobiel bellen en sms'en van KPN

misschien iets. Voor een vast bedrag kunt u

dan zonder enige beperking naar alle

mobiele en vaste nummers in Nederland

bellen. Dit nieuwe abonnement kan voor veelbellers voordelig

uitpakken.

Onbeperkt bellen voordeliger?

Uit cijfers van Bellen.com blijkt dat we

steeds minder gaan bellen. Wie weinig belt

en internet via zijn mobiel heeft met

Hollandsnieuwe de beste deal en de

gemiddelde consument is het voordeligst uit

bij Tele2. Benieuwd welk abonnement (sim

only) het beste bij uw profiel past? Kijk in

onze Belwijzer.

Telfort Superkoopjes

De superkoopjes van Telfort zijn weer van

start gegaan. De provider biedt heel veel

korting op sim only's en het

Alles-in-1 basispakket met interactieve tv,

internet en vast bellen voor 34,50 per

maand. Benieuwd naar de voorwaarden en

de aanbiedingen?

Internet

Datagebruik buitenland verachtvoudigd

Nederlanders maken ook in het buitenland

steeds meer gebruik van mobiel internet. In

vergelijking met vorig jaar ziet T-Mobile een

verachtvoudiging van het dataverbruik in

het buitenland. Weten waardoor dat komt?

Vakantie? Weg met die telefoons en tablets!

De column van Erwin Boogert - De zomervakanties zijn

begonnen en we vertrekken massaal naar het zuiden. Gewapend

met telefoon en tablet en door Neelie Kroes voorzien van

» Meer simonly

» Belwijzer (advies)

Apple

iPhone 4S 16GB

vanaf:

€ 30,47 p/mnd

Meer Apple

Samsung

Galaxy S III

vanaf:

€ 32,81 p/mnd

Meer Samsung

Samsung

Galaxy S II

vanaf:

€ 20,31 p/mnd

Meer Samsung

» Meer gratis toestellen

» Toestelwijzer

> Bellen.com

> Internetten.nl

> Digitelevisie.nl

> Totaalwijzer.nl

> Gaslicht.com

> Vakantiebellen.com

> Breedbandgekte.nl

> Energiewereld.nl

> LookingforBooking.nl

De Telecom e-zine is een

uitgave van Bencom BV. De

genoemde tarieven en acties

in deze nieuwsbrief gelden op

het moment van uitgifte maar

kunnen sindsdien gewijzigd

zijn. Deze nieuwsbrief is met

de grootste zorgvuldigheid

samengesteld,

aansprakelijkheid kan Bencom

echter niet aanvaarden! Aan

de inhoud kunnen geen rechten

worden ontleend.
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goedkopere tarieven als munitie.

Jammergenoeg.

Prijssnelheidstest juni

Welke verschuivingen hebben er in de

uitslag van de Internetten.nl iPing

prijssnelheidstest van juni 2012

plaatsgevonden? Is het Tele2 voor de

zevende achtereenvolgende keer gelukt in

alle categorieën op de eerste plaats te

staan?

@orange.nl en @wanadoo.nl verdwijnen

Vanaf 1 augustus verdwijnen alle

wanadoo.nl en orange.nl e-mailadressen.

Gebruikers moeten voor 1 augustus

overstappen op hun online.nl e-mailadres.

Heeft u een @wanadoo of @orange

e-mailadres en wilt u onze nieuwsbrief

blijven ontvangen? Wijzig uw gegevens eenvoudig via onze

profiel wijzigen pagina.

Vast bellen

KPN Zakelijk BelBasis fors verhoogd

KPN gaat de tariefstructuur van het

Zakelijk BelBasis abonnement per 1

augustus aanpassen. De minuuttarieven

worden verlaagd, de

abonnementskosten daarentegen verhoogd. Abonnees zijn per

brief geïnformeerd en kunnen naar aanleiding van deze wijziging

hun abonnement voor 31 juli kosteloos opzeggen. Vergelijk hier

of andere aanbieders wellicht goedkoper zijn.

Adverteren in deze

nieuwsbrief? E-mail naar:

ezine-advertentie@bencom.nl

Is uw e-mailadres gewijzigd?

Dan kunt u hier uw gegevens

wijzigen.

   

Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons

ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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