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Rabo Mobiel: de nieuwste telefoons vanaf € 4,25 p/mnd (Adv.)

 M O B I E L E  T E L E F O N I E

- Rabobank lanceert Rabo Mobiel

Weg met de pinpas, leve het mobieltje! Als het aan de Rabobank

ligt, stappen we snel over naar mobiel betalen. In 2007 zal bij

de NS en bij parkeerbedrijf Q-Park al met de telefoon betaald

kunnen worden. Ook zijn er geruchten over een samenwerking

tussen Rabobank en Albert Heijn.

Om mobiel bankieren in een stroomversnelling te brengen, is

eerder deze maand Rabo Mobiel gelanceerd. U kunt bij Rabo

Mobiel terecht voor abonnementen met of zonder toestel. Bellen

kost in beide gevallen 10 cent per minuut, met een starttarief

van 6 cent. Een SMS versturen, kost 10 cent. De nieuwkomer

hanteert een minimumverbruik van 10 euro per maand, maar

kent geen belbundel. Een eventueel tegoed kan dus niet

meegenomen worden.

Rabo Mobiel doet niet aan gratis toestellen. Mobieltjes zijn

verkrijgbaar vanaf 4,25 euro per maand. Dit maakt de

meerkosten van het toestel heel inzichtelijk. Bij andere

providers zijn toestellen doorgaans gratis, vooral bij de

duurdere abonnementen. In dat geval zijn de kosten van het

gratis toestel feitelijk verdisconteerd in het

abonnementsbedrag.

Voor mobiel internetten wordt 2 euro

per Mb in rekening gebracht. De eerste

Mb dataverkeer per maand is gratis.

Als dit gebruikt wordt voor mobiel

bankieren is dit voldoende om 60 keer

uw saldo te checken of 30 keer geld

over te maken. Het tarief voor

onbeperkt mobiel internet bedraagt

een tientje per maand. De

internationale tarieven van Rabo

Mobiel zijn zeer scherp. Voor 30

veelgebelde landen geldt een

minuuttarief van slechts 15 cent.

 

A C T I E S

Nieuw: Rabo Mobiel

Bellen voor 10 cent

Sms’en voor 10 cent

 

Abel All-in superstunt

Internetten en Bellen al

voor € 14,95 p/mnd. Geen

KPN rekening meer

 

ADSL voor € 4,95

Exclusieve MEGA DEAL

1 Mb ADSL voor nog geen

vijf euro.

Actie: gratis webcam!

 

Het Net aanbieding

HetNet Surfen & Bellen:

1e half jaar voor € 19,95

p.m., daarna € 29,95

Met gratis bol.com

waardebon t.w.v. € 25,-

 

Gratis toptoestellen

in de T-Mobile webshop

vanaf € 15,75 p/mnd

 

Oxxio in axxie

Nu met scherpe vaste

tarieven voor 3 of 5 jaar!

 

Vodafone BloX

Bepaal je eigen voordeel!

Met Onbeperkt Bellen en

Onbeperkt SMS-en

 

KPN InternetPlusBellen

Inclusief gratis draadloos

modem! Actie: gratis

bol.com waardebon t.w.v.

€ 25,-

 

ADSL voor € 7,50

Een 2Mb verbinding van

12move voor maar € 7,50

p.m. (2e jaar: € 10,- p.m.)

 

Orange ADSL+Telefonie

Nu slechts € 24,95 per

maand. Geen KPN meer

nodig. Downloaden tot 20
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LookingforBooking.nl Rabo Mobiel maakt gebruik van het Orange netwerk en is uitsluitend

verkrijgbaar voor internetbankierende Rabobank-klanten.

Tip: Bezoek de Mobiele Belwijzer voor beladvies op maat

 V A S T E  T E L E F O N I E

- KPN maakt vastnettarieven eenvoudiger

In zijn boek "De paradox van keuzes" beschrijft Barry Schwartz

levendig hoe velen gebukt gaan onder de enorme hoeveelheid keuzes

die het leven biedt. Wij "verdenken" het KPN management ervan dat zij

dit boek ook gelezen hebben. Vanaf 1 februari 2007 brengt KPN het

aantal beltarieven namelijk rigoreus terug van bijna 100 naar 2. Ook de

abonnementen worden gewijzigd.

De nieuwe abonnementen zijn BelVrij

Weekend (€ 19 p/mnd), BelVrij Avond &

Weekend (€ 24 p/mnd) en BelVrij Altijd (€

32 p/mnd). De productnamen geven aan

wanneer u onbeperkt naar vaste

nummers in Nederland belt.

Voor bellen naar vast komt, buiten de

gratis perioden, ongeacht het tijdstip één

vast tarief. Hetzelfde geldt voor bellen

naar mobiel. Dit betekent in sommige

gevallen dat de tarieven iets dalen, in

andere houdt het een lichte stijging in.

Klanten die nu BelBasis (€ 18,16 p/mnd)

hebben, gaan straks over naar BelVrij

Weekend. Hierover worden zij vooraf

geïnformeerd. Tegenover de lichte prijsstijging staat dat zij in

weekenden onbeperkt naar vast kunnen bellen.

Wie BelBasis wil blijven behouden, kan dit aangeven. Huidige

kortingsregelingen, zoals voordeelnummers, komen wel te vervallen.

Ook BelBudget blijft bestaan.

Voor het totaalbedrag van uw nota zal er, enkele uitzonderingen

daargelaten, naar verwachting niet zo veel wijzigen. De veranderingen

maken alles wel overzichtelijker.

In vergelijking met combinatiepakketten van internet en telefonie, blijft

een vast telefoonabonnement echter behoorlijk prijzig.

Begin november waren de KPN tarieven ook al in het nieuws. Via KPN

naar een buitenlands mobieltje bellen is voor twaalf landen duurder

geworden. De meest extreme stijgingen zijn die voor het bellen naar

mobieltjes in Liechtenstein (van 13 naar 95 cent per minuut!) en

Gibraltar (van 38 naar 65 cent per minuut).

Tip: Bezoek de Belwijzer Vaste Telefonie voor beladvies op maat

 I N T E R N E T

- Prijsstunts: breedband al vanaf € 4,95 p/mnd

December is traditiegetrouw een dure maand, maar niet als u een

nieuwe internetprovider zoekt. Let eens op deze stunts:

- 1 Mb van Tele2 of Speedlinq: € 4,95 p/mnd

- 2 Mb van 12Move: vanaf € 7,50 p/mnd

- 4 Mb van Abel Telecom, Compuserve of Speedlinq: € 9,95 p/mnd

Ter indicatie, een 1 Mb verbinding is circa 18 keer sneller dan een

inbelverbinding. Dus ruim voldoende voor mensen die alleen willen

surfen en e-mailen.

Voor een combinatie van internet en telefonie is Abel All-in momenteel

verreweg het voordeligst. Voor € 14,95 per maand krijgt u een 1 Mb

ADSL verbinding met gratis bellen naar vaste nummers in Nederland.

De kosten voor de vaste lijn zijn verwerkt in het maandbedrag. U

ontvangt dus geen KPN rekening meer.

Bij kabelaar @Home mag u internet de eerste twee maanden zelfs

gratis proberen. Als het niet bevalt, betaalt u helemaal niets. Ook

telefonie mag u vrijblijvend proberen.

Tip: Breedbandgekte.nl heeft alle te gekke aanbiedingen voor u

 D I G I T A L E  T E L E V I S I E

- Analoge tv uit ether op 11 december

In de nacht van 10 op 11 december 2006 wordt het analoge

ethersignaal uitgeschakeld en omgeschakeld naar een digitaal

ethersignaal. Hierdoor kan via de antenne geen televisie meer gekeken

worden. Dit heeft directe gevolgen voor ongeveer 74.000 huishoudens.

Als we vakantiehuisjes en tweede toestellen ook meerekenen, gaat het

in totaal zelfs om 222.000 huishoudens.

Een belangrijke reden voor de wijziging is het feit dat het analoge

ethersignaal veel ruimte in de ether gebruikt. Deze ruimte is nodig om

nieuwe technieken, zoals digitale ethertelevisie, overal in Nederland

aan te kunnen bieden. Bovendien kost het uitzenden van het analoge

ethersignaal veel geld, ongeveer 11 miljoen euro per jaar. Omgerekend

Mb en bellen voor 0 ct/min

 

Internationaal bellen

Bel met Transatel tegen

lokale tarieven in de

Benelux en Frankrijk

 

Spotgoedkope site

Bij one.com een eigen site

voor slechts € 1,25 per

maand. Ruim 250.000

mensen gingen u voor

 

Energie:direct

Laagste prijsgarantie. Nu

gratis € 65,-

energietegoed!

 

UPC Internet en Bellen

Het eerste jaar € 19,95 per

maand. Nieuw: met 100%

installatiegarantie

 

Probeer @Home gratis

nu 2 maanden vrijblijvend

en gratis proberen

 

Compuserve ADSL 4096

Eerste jaar € 9,95 per

maand

 

Orange abonnementen

met bijna 100 gratis

toestellen

 

Direct ADSL van KPN

Geen aansluitkosten, gratis

draadloos modem, gratis

DVD-pakket

 

Casema bundel

bellen & internetten vanaf

€ 9,95 p/mnd

 

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

 

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis

 

Breedbandgekte.nl

ADSL voor € 4,95 p/mnd

Vergelijk nu alle acties!
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bijna 150 euro per huishouden.

Wie tv wil blijven kijken, heeft de keus uit vier alternatieven. U kunt

dan kijken via de kabel, satelliet, internet of de digitale ether.

Aanbieders van digitale televisie zijn druk aan het stunten met hun

tarieven. Zo betaalt u bij Digitenne van KPN tot 1 januari 2008 geen

abonnementskosten als u gelijktijdig een digitale ontvanger aanschaft.

Digitenne bevat onder andere twee Tele2 voetbalkanalen met live

wedstrijden uit de eredivisie.

TV-klanten van UPC mogen digitale televisie -inclusief decoder- zes

maanden gratis proberen. Na de probeerperiode bedragen de kosten

2,16 euro per maand. Casema en @Home rekenen überhaupt geen

meerkosten voor wie digitaal wil kijken. Bij deze aanbieders betaalt u

wel 14,95 euro aansluitkosten en zo'n 99 euro (adviesprijs) voor de

decoder.

Tip: Kijk voor de alternatieven op Digitelevisie.nl

 B E N C O M  N I E U W S

- Ben Woldring Europa's beste jonge ondernemer

Met gepaste trots kunnen we

melden dat Ben Woldring is

uitgeroepen tot Europa's beste

ondernemer onder 25 jaar.

Ben Woldring wil iedereen die

bij deze uitverkiezing van het zakenmagazine Business Week zijn of

haar stem op hem heeft uitgebracht heel erg bedanken.

"Het is een enorme eer dat ik deze titel heb ontvangen. Bovendien wil

ik Lars Duursma (Debatrix) feliciteren met zijn derde plaats in de

verkiezing. Hij en ik waren de enige Nederlanders in de lijst van 15

genomineerden. Last, but zeer zeker not least, bedank ik Willem Blom

van Expand Research. Hij heeft mij namelijk voorgedragen voor deze

verkiezing afgelopen zomer."
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