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i-Abonnement de eerste 3 maand gratis bij T-Mobile

   Review Samsung Galaxy S II

De Samsung Galaxy S II is alweer een aantal

maanden op de markt. De korte periode die dit

toestel nodig had om vanaf de release op de

eerste plaats in de TOP 10 populairste

toestellen op Bellen.com terecht te komen, gaf al

aan dat dit een bijzonder gewild toestel zou

worden. Zelfs Mark Wierenga van Bellen.com,

Nokia fanboy van het eerste uur, moest eraan geloven. Lees hier zijn

uitgebreide review van de Samsung Galaxy S II.

Tip: vind hier de Samsung Galaxy S II met het goedkoopste

abonnement

Prijzenoorlog sim only’s

Ben en Simyo hebben in juni kort genoten van hun

eerste positie in de TOP 5 Sim only op Bellen.com.

Het lijkt erop dat de prijzenslag voor abonnementen

zonder toestel is losgebarsten. Sinds kort staat

Youfone weer op kop. Dat betekent dat je bij deze

  

 

Samsung Galaxy S II
Nu 100% korting op elk
i-Abonnement! Bestel direct
op t-mobile.nl.

Goeie deals KPN
Nu 9 maanden lang 50%
korting op alle 2-jarige
Personal Sim Smart
abonnementen. Bekijk alle
goeie deals op kpn.com.

Ben regelmatig
250 min/sms voor voor € 6,99
per maand. Actie: 50
min/sms gratis!

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

Nu op Simonly.nl
Simyo Sim Only v.a. € 2,99
per maand maandelijks
opzegbaar.

UPC CI+ Module
Scherp beeld en veel zenders?
Nieuw: de CI+ Module van
UPC. Plug and Play! Klik hier
voor meer info.

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
€ 5,85 | € 5,36

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99

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

   
juli 2011
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Samsung

Galaxy S

vanaf:

€ 25,95 p/mnd

Meer Samsung

Samsung

Galaxy S

II

vanaf:

€ 34,50 p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 4

16GB

vanaf:

€ 60,- p/mnd

Meer Apple

telco mobiel kunt bellen voor 2,1 cent, het laagste

minuuttarief van Nederland. Wil je kunnen kiezen of je je bundel

besteedt aan bellen óf sms'en, dan zit je goed bij Ben of Simyo. Ook

voordelig, bovendien zit je niet vast aan een jaarcontract.

Tip: upload hier uw telefoonrekening en ontdek wie de goedkoopste

is!

Hi, welcome to the young society!

Ook Hi heeft kinderen als nieuwe bellende

doelgroep ontdekt. Hiervoor is Hi Prepay Young

gelanceerd. Kinderen willen, en krijgen blijkbaar,

op steeds jongere leeftijd een mobiel. Met Prepay

Young moeten basisschoolleerlingen in staat

worden gesteld telefoonkosten beter in de hand te houden. Dure 0906-

en 0909-nummers zijn geblokkeerd. Beltegoed op, geen nood! Met

behulp van een nood-sms'je kan uw kind laten weten dat

het bijvoorbeeld ergens met een lekke band staat (of meer beltegoed

wil). Welcome to the young society!

Goedkoop bellen over de grens met lokale simkaart

Koopt u meestal een lokaal simkaartje op

uw vakantieadres om hoge roamingkosten te

voorkomen? Vanaf nu kunt u vóór vertrek naar het

buitenland al een simkaart bestellen. PSN BV, een

bedrijf uit Doetinchem, levert simkaarten waarmee in 50

verschillende landen tegen lokaal tarief kan worden

gebeld. Binnen 2 dagen heeft u de kaart in huis, zodat u vrienden en

familie tijdig kunt inlichten over het telefoonnummer waarmee u in het

buitenland bereikbaar bent. Lees meer over de tarieven en bestelwijze.

Tip: zie Vakantiebellen.com voor meer info over bellen in het

buitenland

T-Mobile: mobiel internet buitenland voordeliger

Goed nieuws voor vakantiegangers die het surfen

niet kunnen laten. Per 1 juli heeft T-Mobile mobiel

internet in het buitenland stukken voordeliger

gemaakt. Klanten kunnen nu kiezen voor een

voordelig passensysteem onder de naam 'Travel &

Surf'. In 27 Europese landen bent u nu tijdelijk al

online voor één euro per dag, voor 7,50 euro een

week lang onbeperkt. De internetpassen zijn beschikbaar voor alle

T-Mobile abonnementen en prepaid op de telefoon en de laptop. Lees

hier hoe u Travel & Surf krijgt!

 

 

   Telfort schrapt FUP en verhoogt snelheid

Telfort heeft per 1 juli de prijzen van mobiel internet

gewijzigd. Men kan nu kiezen uit 3 internetbundels per type

mobiel apparaat. Een harde datalimiet is in de plaats

gekomen van fair use policy en de snelheid is fors

verhoogd. Daarnaast biedt Telfort klanten inzicht in het

dataverbruik via gratis diensten. Lees hier of mobiel internet

nu duurder geworden is of juist goedkoper. 

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99

     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
 

NMa: Bencomsites betrouwbaar en onafhankelijk - Telecom e-zine juli 2011 http://www.bellen.com/nieuwsbrief/nma-bencomsites-betrouwbaar-en-...

2 van 4 13-9-2013 10:30



Tip: vergelijk mobiel internet op smartphone of mobiel internet op

laptop

Column: Stop alsjeblieft direct met je werk

Column Erwin Boogert - Zondagavond kwart

over tien. De telefoon gaat. Mijn baas aan de lijn.

“Erwin, ik merk dat je bezig bent met werk. Wil je

daar alsjeblieft acuut mee stoppen? We zitten niet

in werktijd en ik wil daarom niet dat je nu arbeid

voor me verricht. Ga vrijetijdsdingen doen.”  Lees hier wat onze

columnist daarvan denkt...

Prijssnelheidstest vernieuwd

De Prijssnelheidstest heeft met ingang van deze

maand enkele wijzigingen ondergaan. Nieuw is dat

we nu ook rekening houden met het verschil in

snelheid wat er gemeten wordt door de klanten, en

wat de aanbieders zelf zeggen dat ze kunnen

halen. Providers die een nauwkeurige opgave

geven van hun snelheden, worden daarvoor

beloond in de score!

Lees hier de wijzigingen en resultaten van de Internetten.nl iPing

prijssnelheidstest juni 2011.

 

 

 

   KPN nu standaard 2 digitale ontvangers

U krijgt nu standaard twee digitale ontvangers als u

een abonnement neemt op Interactieve TV van

KPN. Hierdoor is het  mogelijk

op twee televisietoestellen in huis dezelfde kwaliteit

programma’s te bekijken, terug te kijken en op te nemen. Interactieve

TV van KPN inclusief twee ontvangers kost 15 euro per

maand. U moet beschikken over internet van KPN. 

Wilt u ook voordelig digitaal tv kijken op een derde, vierde of vijfde

toestel? Dat kan, op twee tv's kunt u Interactieve TV kijken en voor de

andere tv's (max. 3) krijgt u gratis een Digitenne abonnement. U

betaalt daar geen aansluit- of abonnementskosten voor, alleen 4 euro

per maand huur voor de digitale ontvanger. Lees meer

Tip:  nu 50% korting op een jaar Interactieve TV van KPN bij alle

Internet(PlusBellen) abonnementen

Nieuw Ziggo TV-abonnement: wat verandert er?

Per 1 september gaat Ziggo haar televisie

abonnementen ingrijpend veranderen. Vanaf deze

datum kan worden gekozen uit TV Standaard, TV

Plus en TV Extra, variërend van 66 tot 120 digitale

zenders. Alle huidige abonnementsvormen vervallen, ook voor

bestaande klanten. Zij krijgen binnenkort een vervangingsvoorstel

thuisgestuurd.

De nieuwe abonnementen hebben minimaal 12 zenders in HD. Het

aantal beschikbare HD zenders kan, afhankelijk van het abonnement,

zelfs oplopen tot 26! Daarnaast biedt Ziggo al haar digitale

televisieklanten gratis toegang tot de TV-theek en TV gemist, een

 

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
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.
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apart abonnement is niet meer nodig. Lees hier wat Ziggo wijzigt per 1

september plus ons commentaar.

Tip: laatste dag Ziggo zinderende overstapweken met HD ontvanger

voor € 49 en gratis monteur

UPC: gras niet groener bij de buren!

Gras niet groener bij de

buren! Met deze slogan maakte

UPC reclame voor de

beeldkwaliteit tijdens

Wimbledon. Het

tennisspektakel gemist en u had het graag willen opnemen? Of de

Tour de France niet willen missen? Geen nood, de actie met 3

maanden korting op UPC Alles-in-1 met daarbij een vaste korting op

(HD) Digitale Video Recorder en de korting op de digitale tv

abonnementen is verlengd! De aanbieding geldt nu tot 8 augustus

aanstaande. Lees hier wat de actie inhoudt.

Tip: ook op afstand kunt u programma's opnemen met de DVR van

UPC!

 

 

   NMa: Bencomsites betrouwbaar en onafhankelijk

Gaslicht.com, Energiewereld.nl en Totaalwijzer zijn

correct, onafhankelijk, betrouwbaar en transparant

en behoren tot de goede vergelijkers.

Wervingskanalen scoren beduidend minder goed.

Dat blijkt uit onderzoek naar prijsvergelijkers van

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 

Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: “Dit is een mooie uitkomst;

consumenten moeten immers op basis van correcte, duidelijke en

vergelijkbare informatie een bewuste keuze kunnen maken voor hun

energieleverancier”.

U kunt dus gerust overstappen via de Bencomsites. Als u nu overstapt,

voorkomt u de prijsstijging van gas per 1 juli! Energieleveranciers

hebben hun variabele gastarieven namelijk fors verhoogd. Vergeleken

met de standaardtarieven van de drie grootste leveranciers, bespaart u

bij gemiddeld verbruik ruim 300 euro op jaarbasis!

Tip: Met de Energiewijzer bespaart u binnen enkele minuten

honderden euro's !

 

 

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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