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Telecom E-zine
oktober 2012

Beste abonnee,
Wekelijks komen er nieuwe smartphones op de markt, met nog
meer gebruiksfuncties. Overweegt u een nieuwe te kopen en
duizelt het u voor ogen? Toestel mét of zonder abonnement, los
kopen of leasen en welke databundel? Bellen.com legt uit bij wie
en hoe u het voordeligst uit bent. Ook voor energie, waardoor u
via Gaslicht.com een jaar lang geen prijsverhoging krijgt voor
gas en stroom en een welkomstpremie van 325 euro ontvangt
(op=op).
Mobiele telefonie
» Hoe werkt de Belwijzer?
» Toestel kopen of huren?
» Welk Simonly abonnement past het best bij u?
» De juiste databundel
» Column: Niet wéér een prijzenoorlog alsjeblieft
» Sms-verkeer in twee jaar tijd gehalveerd

Telfort Superkoopje
33% korting op Sim only abo
300 min van € 9 voor € 6
Écht onbeperkt bellen
Écht onbeperkt mobiel bellen
voor € 35,- p/m, nu bij KPN
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!

Internet
» Prijssnelheidstest september
Energie
» Wie heeft de voordeligste energie?
Youfone
250 1 jaar

€ 7,98 | € 4,99

Mobiele telefonie

Simyo
XXL

Hoe werkt de belwijzer?

€ 27,00

Om duidelijkheid te brengen in het
oerwoud van telecomtarieven
vergelijken we op Bellen.com
up-to-date prijzen van honderden
abonnementen en toestellen. Met de
Belwijzer geven we gratis onafhankelijk
advies op basis van uw bel- sms- en
mobiel internet gebruik. Hiermee kunt u
dus het abonnement bepalen wat het beste bij u past. Hierna
kunt u meteen doorklikken naar de website van de provider om
daar het abonnement te bestellen. Hoe werkt de Belwijzer nou
precies?

Simyo

» Bekijk het filmpje

300 Extra Voordeel

€ 7,00
Tele2
SmartMix Sim Only
300

€ 9,00 | € 7,00
Youfone
750 1 jaar

€ 49,98 | € 19,99
» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Toestel kopen of huren?
Bent u toe aan een nieuwe smartphone en wilt u geen 700 euro
neertellen voor een iPhone 5 of Galaxy SIII? Misschien is
toestellease dan iets voor u. Bij KPN, Hi en Telfort kunt u voor

Apple
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een vast bedrag per maand het
allernieuwste toestel huren. Wat houdt
het precies in en wat zijn de voor- en
nadelen?

iPhone 4S 16GB
vanaf:
€ 24,- p/mnd

Meer Apple
» Lees en bekijk meer

Samsung
Galaxy S III
vanaf:
€ 24,- p/mnd

Welk Sim only abonnement past het best bij
u?
Geen nieuw toestel nodig en benieuwd
welk Sim only abonnement het best bij
u past zodat u het goedkoopst uit bent?
Bellen.com heeft de drie voordeligste
jaarabonnementen voor vijf profielen
op een rijtje gezet. We deden dit begin juli ook en komen tot
opmerkelijke conclusies. Bij wie bent u als mobiel beller en
internetter nu het beste uit? En is het duurder geworden?

Meer Samsung
Samsung
Galaxy S II
vanaf:
€ 18,- p/mnd

Meer Samsung

» Lees meer

» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer

De juiste databundel
Bij het uitzoeken van een mobiel
abonnement kan het lastig zijn om in te
schatten hoeveel MB’s je gaat
gebruiken. Wij leggen het uit in een
videofilmpje, zodat u de juiste
databundel kiest en veel geld bespaart.
» Bekijk het filmpje

Column: Niet wéér een prijzenoorlog
alsjeblieft
Column Erwin Boogert - Mobiele
aanbieders zouden op het punt staan
een prijzenoorlog aan te richten. Maar
mogen we alsjeblieft niet een ronde
overslaan? Laat de tarieven maar zoals
ze zijn en investeer zo veel mogelijk in nieuwe diensten.
» Lees meer

Sms-verkeer in twee jaar tijd gehalveerd
Het aantal sms'jes dat Nederlanders
maandelijks versturen is de afgelopen
twee jaar gehalveerd, terwijl in
dezelfde periode de hoeveelheid data
via het mobiele netwerk ruim is
verdrievoudigd. Dat blijkt uit nieuwe
cijfers van Bellen.com.
» Lees meer
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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.
Adverteren in deze
nieuwsbrief? E-mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
Is uw e-mailadres gewijzigd?
Dan kunt u hier uw gegevens
wijzigen.
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Internet
Prijssnelheidstest september
In de uitslag van de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest van september 2012
hebben een aantal verschuivingen
plaatsgevonden. Heeft u nog geen internet
of wilt u overstappen op een pakket met een
hogere snelheid? Kijk dan eerst in de
prijssnelheidstest voor het pakket met de laagste prijs en beste
prestaties!
» Lees meer

Energie
Wie heeft de voordeligste energie?
Betaalt u ook te veel voor gas en
elektriciteit? Een gemiddeld huishouden
betaalt bij de grote 3 leveranciers ruim
2100 euro per jaar. Door over te
stappen op de goedkoopste leverancier
kunt u met dezelfde stroom en gas ruim
400 euro per jaar besparen. Gouden tip
van Ben: "Sluit ieder jaar een 1 jarig
contract af, met een hele hoge welkomstbonus. Dan haalt u het
grootste voordeel." Benieuwd wat op dit moment het
aantrekkelijkste energiepakket is met een welkomstpremie van
325 euro?
» Stap over via Gaslicht.com

Reageren | Doorsturen | Mijn gegevens | Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met preview@mailplus.nl bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten
meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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