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Bellen en sms'en met Ben vanaf € 2,99 per maand

   KPN komt mogelijk met chatheffing

Vanaf deze zomer gaat KPN een 'chatheffing'

doorvoeren en kosten berekenen voor diensten als

WhatsApp, Skype en Facebook. Dit zou nodig

zijn om de teruglopende inkomsten uit bellen en

sms'en te compenseren. Mark Wierenga van

Bellen.com sprak hierover met Felix Meurders op

Radio1. Binnenkort komt KPN met een toelichting

op de plannen. Bellen.com houdt u op de hoogte! 

Bellen per seconde weer mogelijk

Consumenten kunnen bij KPN, Vodafone en

T-Mobile per seconde afrekenen. Minister

Verhagen blijft wel in de gaten houden of dit ook in

de toekomst mogelijk blijft. Vorig jaar ontstond veel

ophef omdat operators steeds meer overstapten

naar afrekenen per minuut, waardoor bellers veel

duurder uit zijn. Gelukkig is de situatie bij enkele

abonnementen verbeterd; trap echter niet in andere valkuilen bij het

kiezen van een abonnement!

Wie heeft voordeligste witte iPhone 4?

  

 

iPhone 4 wit
Nu voor slechts € 24,50 per
maand + onbeperkt internet!
Bestel nu direct op
t-mobile.nl.

Ben
Bellen en smsén met Ben
vanaf € 2,99 per maand.
Bestel nu!

BlackBerry Bold 9780
Nu 200 min/sms incl.
BlackBerry internet de 1e zes
maanden voor € 30. Bestel nu
op kpn.com.

Apple iPhone 4
€ 99,- Hi of Vodafone.
Simonly v.a. € 2,50 per
maand. Kijk nu op vtu.nl.

Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.

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

 

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99

Telfort
400 sim only
€ 14,95 | € 11,95

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

   
mei 2011
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Samsung

Galaxy S

II

vanaf:

€ 27,45 p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 4

vanaf:

€ 60,- p/mnd

Meer Apple

Samsung

Galaxy S

vanaf:

€ 18,45 p/mnd

Meer Samsung

T-Mobile, KPN en Vodafone verkopen sinds kort de

witte uitvoering van de Apple iPhone 4. Wie een wit

exemplaar wil hebben, moet diep in de buidel

tasten. Bellen.com zette de toestelprijzen in

combinatie met een abonnement van de grote drie

op een rij. Raden bij wie de witte iPhone 4

met het kleinste abonnement het voordeligst is?

Lees het hier

Hi lanceert vakantie internetbundel

Vanaf 1 mei biedt Hi een nieuwe bundel aan in de

vorm van de Vakantie Internetbundel. Duur

dataverbruik in het buitenland wordt daarmee een

stukje goedkoper. Kijk op Vakantiebellen.com voor

meer informatie over deze dienst.

T-Mobile: meer mobiel internet voor minder

T-Mobile heeft de abonnementen voor mobiel

breedband voor laptops en tablets vernieuwd.

Snelheden zijn niet gewijzigd, prijzen en

datalimieten wel. U kunt kiezen uit 4

internetbundels of voor prepaid. De abonnementen

worden standaard geleverd met een simkaart die

als reguliere simkaart óf als microsim gebruikt kan

worden voor bijvoorbeeld uw iPad. Benieuwd naar de wijzigingen?

Vergelijk hier mobiel internet voor op uw laptop of tablet.

 

 

   Column: Chatheffing lelijke start voor nieuwe topman KPN

Net een nieuwe topman en de eerst grote

belediging aan het mobiele klantenbestand van

KPN is al een feit. Het ziet ernaar uit dat KPN

mobiele internetklanten geld gaat vragen om

diensten als Whatsapp, Skype en Youtube te

gebruiken. 'Afkopen' zegt KPN. 'Tegen betaling

vrijlaten', vertaalt Van Dale. Wie is hier de

gevangene? Lees het in de column van Erwin Boogert.

Prijssnelheidstest april

Telfort staat inmiddels voor de 14e week op een rij

op de eerste plek van de internet abonnementen in

de categorie tot € 240,-. Dat blijkt uit de

testresultaten van van de Internetten.nl iPing

prijssnelheidstest april 2011.

De score is gebaseerd op de snelheid van een

internetverbinding in vergelijking met andere pakketten in dezelfde

prijscategorie. Lees hier welke abonnementen de hoogste score

kregen.

Opta: Nederland massaal digitaal

'Het is chaos in telecomland. Telecompartijen

vechten om elkaars klanten.' Dat schreef de

Volkskrant onder de titel: Provider de boer op met

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl

LookingforBooking.nl
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tv, telefoon en internet ineen. Feit is dat Nederland

massaal digitaal gaat. Zo werd in 2010 een alles-

in-een bundel al door bijna een derde van de

huishoudens afgenomen. En voor het eerst was het

merendeel van de vaste telefoon- en kabeltelevisie-aansluitingen

digitaal. Iets meer dan de helft van de vaste bellers belt via een digitale

lijn en 55% van de huishoudens heeft digitale tv. Dat blijkt uit de

samenvatting van het jaarverslag van toezichthouder Opta. Heeft u

nog 3 losse contracten voor bellen, internet en tv? Stap dan over op

een totaalpakket en bespaar honderden euro's per jaar!

 

 

 

   Eindelijk: de UPC CI+ -module!

Met ingang van 26 april heeft UPC haar digitale

televisiediensten uitgebreid met een CI+ Module.

Dit is een speciale kaart en kaarthouder die in een

daarvoor geschikte televisie kan worden gestoken.

Zodoende is het mogelijk om digitale tv te kijken

zonder dat daarvoor een mediabox nodig is. Lees

hier alle details.

Modem omruilactie Ziggo

Ziggo start in mei met het omruilen van 400 duizend

modems voor modems met een ingebouwde router.

Doel van de omruilactie is dat klanten op elk

moment, op elke plek en op ieder mogelijk scherm

gebruik kunnen maken van de Ziggo-diensten.

Komt u ook in aanmerking voor een nieuw modem?

Lees het hier.

 

 

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

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.

 

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend
en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen.
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