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

- Bellen voor halve cent via 1601 Telecom

In september heeft prijsstunter 1601 Telecom BV haar tarieven voor

bellen binnen Nederland drastisch verlaagd. 1601 Telecom biedt alle

telefoongesprekken naar vaste nummers binnen Nederland aan voor de

absolute bodemprijs van een halve eurocent per minuut! Bellen naar

mobiel kost slechts 20 cent per minuut (dag&nacht). Door te kiezen

voor PreSelect, verlopen alle gesprekken binnen 5 dagen na

aanmelding automatisch via 1601 zonder dat u er werk van heeft. Een

eenmalige aanmelding voor de dienst is dus noodzakelijk en kan via

internet.

Nog nooit eerder is een telecombedrijf in Nederland op de markt

gekomen met zo'n laag tarief. De vraag is daarom ook voor hoe lang

een telefoonbedrijf in staat zal zijn om bellen tegen zo'n lage prijs aan

te bieden. Marketing Manager De Groot van 1601 Telecom liet ons

weten dat als dit binnenlandse tarief in de toekomst al verhoogd zou

moeten worden, 1601 altijd de goedkoopste wil blijven, vandaar ook

dat er een laagste prijsgarantie in het leven is geroepen. Wanneer u

belt via 1601 Telecom, hoort u voor ieder gesprek een gratis

tariefsmelding, zodat u altijd weet wat u betaalt. Door sommigen wordt

deze tariefmelding als hinderlijk ervaren, maar feit is dat klanten op

deze manier nooit meer achteraf voor verassingen komen te staan.

1601 Telecom beschikt niet over een telefonische helpdesk, wat

sommigen ook een nadeel vinden. De klantenservice kan namelijk

alleen via het web, via e-mail of via de normale post bereikt worden.

De rekening wordt bij 1601 Telecom niet per post verzonden, maar is

alleen op een beveiligde internetpagina te raadplegen en wordt

maandelijks gratis per e-mail verstuurd naar de klanten.

- Tele2 van start met prijsknallers

Sinds kort is Tele2 weer met iets nieuws gekomen: Prijsknallers! Elke maand vijf

 

A C T I E S

KPN Vaste Telefonie

Ontvang 1/5 Staatslot met

Jackpot indien u besluit

weer via KPN te bellen.

Bel1649

Nu ook vanaf uw mobiele

telefoon voor 1 cent p/min.

naar het buitenland bellen!

@Home Kabelinternet

Bij @Home kunt u snel en

onbeperkt internetten via

de kabel van Essent. Neem

nu een proefabonnement

van 2 maanden voor maar

€ 35,-! Het

installatiepakket is gratis

wanneer u daarna besluit

abonnee te blijven!

1601 Telecom

Nu lokaal en interlokaal

bellen voor de absolute

bodemprijs van een halve

cent per minuut, dag en

nacht, 7 dagen per week!

Evolta groene stroom

Gegarandeerd goedkopere

stroom dan bij uw

regionale energiebedrijf.

Geen veranderingen aan

uw aansluiting, alleen een

lagere stroomnota! Elke

50-ste persoon die nu via

Gaslicht.com overstapt

krijgt 1 jaar gratis stroom.

Telfort Zakelijk

Bezoek nu de nieuwe

zakelijke shop van Telfort

en profiteer van de beste

acties! Bij Telfort belt u

gratis naar uw collega's!
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Het goedkoopste KPN
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internationale bestemmingen met spraakmakende korting. Speciaal voor Tele2

PreSelect klanten zijn er elke maand vijf andere internationale bestemmingen

extra voordelig te bereiken via Tele2. De kortingen lopen in de maand oktober op

tot 30% op de standaard Tele2 prijzen. Sylke Riester van Tele2 gaf ons aan dat

de komende maanden flink wordt doorgestunt met populaire bestemmingen die

tegen lagere prijzen worden aangeboden. Klik hier voor de Prijsknallers in de

maand oktober.

- Bellen voor een vast bedrag per maand via de kabel

Als eerste aanbieder in Nederland biedt UPC sinds april van dit jaar 15 uur bellen

naar elk vast telefoonnummer in Nederland voor een vast bedrag per maand.

Deze abonnementsvorm heet MaxiBel Nederland. Tegelijkertijd introduceerde

UPC MaxiBel Internet: 30 uur internetten voor een vast bedrag per maand. Voor

deze beide diensten zijn de abonnementstarieven per 1 oktober verlaagd. Vorige

week is er een nieuwe variant aan toegevoegd: MaxiBel Avond & Weekend. Voor

€ 11,95 per maand kan 's avonds na 19.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag

19.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur onbeperkt worden gebeld naar elk vast

telefoonnummer in Nederland, met uitzondering van 08-, 090X- en 06760-

internetnummers. Buiten de genoemde tijden van een van de drie MaxiBel-

abonnementen betaalt de abonnee de normale gesprekskosten die bij het

basisabonnement horen. Een basisabonnement van UPC kost €14,95 per maand.

De gesprekstarieven zijn terug te vinden in de tariefvergelijking op Bellen.com.

Naast de introductie van deze onbeperkte belbundels, is ook het bellen naar

andere telefonie-abonnees van UPC in Nederland goedkoper geworden: 9

eurocent per gesprek, ongeacht de lengte en tijdstip van het gesprek. Voor alle

UPC-diensten geldt de UPC Kwaliteitsgarantie. Als een klant niet tevreden is,

krijgt hij binnen 30 dagen na aanschaf van de dienst de abonnements- en

eventuele installatiekosten terug. Ook worden geen opzegkosten berekend.

Bovendien kent UPC sinds kort ook voordeelpakketten wanneer de internet-

digitale televisie- en telefoniediensten worden gecombineerd. Neemt men

meerdere diensten af, dan krijgt men een maandelijkse extra korting afhankelijk

van het aantal aangeschafte diensten. Indien de diensten op uw postadres

beschikbaar zijn, zijn deze hier te bestellen. Uiteraard moet kabeltelefonie wel op

uw adres beschikbaar zijn, wat u via een postcodecheck op Bellen.com te weten

kunt komen. Let op: MaxiBel Nederland, MaxiBel Avond & Weekend en MaxiBel

Internet zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met een telefonie-abonnement van

UPC!

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

- Status Belwijzer

Met de Belwijzer voor mobiel van Bellen.com kon u online laten

uitrekenen wie voor u de goedkoopste telecomaanbieder is voor alle

bestemmingen op het mobiele net. Vanwege het feit dat er steeds meer

variaties in de abonnementen zijn gekomen die nog niet in de

berekening meegenomen werden, is besloten de Belwijzer per 11 juli

2003 tijdelijk offline te zetten. Starttarieven, eventuele aansluitkosten,

de geldigheidsduur van beltegoedkaarten, tarieven buiten de belbundel,

sms binnen de belbundel werden bijvoorbeeld nog niet meegenomen.

Evenmin werd rekening gehouden met de goedkopere tarieven die

sommige aanbieders hanteren voor het bellen binnen het eigen

netwerk. Om deze redenen wordt de Belwijzer grondig gereviseerd.

Voor een overzicht met alle actuele GSM-tarieven, verwijzen we u nu

graag door naar de Tariefvergelijking van Bellen.com. Mede gezien de

vele reacties lijkt een uitleg over de stand van zaken ook in deze

nieuwsbrief op zijn plaats. De ingeschatte tijdsplanning lijkt aardig

overeen te komen met de realiteit! We zitten inmiddels al een poosje in

het najaar, vorderen gestaag, maar zijn overtuigd van een goed

eindproduct. Er wordt keihard achter de schermen gewerkt om er een

geperfectioneerde, goed functionerende -en nog steeds gratis- dienst

van te maken, waar kennelijk veel behoefte aan is. Wij vragen

nogmaals uw begrip voor het 'lange tijdelijke' ongemak! Wij doen ons

uiterste best uw geduld niet al te lang meer op de proef te stellen! Via

deze nieuwsbrief zult u binnenkort het bericht ontvangen dat de mobiele

Belwijzer weer online is gegaan.

- KPN PrePay verlengt geldigheidsduur beltegoed

Voor KPN PrePay klanten is er positief nieuws. Per 1 november a.s.

wordt de geldigheidsduur van het beltegoed verdubbeld. Er was vorig

jaar heel veel kritiek op de ingestelde beperkte houdbaarheid van een

half jaar. Nu blijft het tegoed dus weer net als voor 2002 een jaar lang

geldig. Voorwaarde is wel dat er eens in de zes maanden inkomend of

uitgaand verkeer is. De verruiming is heel goed nieuws voor

weinigbellers!

- Tarieven reden wisselen van aanbieder

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de prijs de belangrijkste reden

is om van mobiele aanbieder te wisselen. Bereikbaarheid en kwaliteit

van het netwerk zijn vanzelfsprekende zaken geworden. Mobiele bellers

vinden de prijs van mobiele producten en diensten belangrijker dan het

imago van het belbedrijf. De tarieven van mobiele abonnementen

(post- en prepaid) kunt u vinden in onze tariefvergelijking voor mobiel.

Wilt u eraan herinnerd worden wanneer uw contract met uw mobiele

aanbieder afloopt, gebruik dan onze ContractWizard.

- Voordeliger of zelfs gratis sms'en met Hi PrePay

Degenen die veel sms'en (meer dan 1 per dag) zijn vanaf 1 november

a.s. voordeliger uit met Hi PrePay. Wanneer een Hi PrePay klant in één

maand meer dan 30 sms-berichtjes verstuurt, betaalt de klant in de

daarop volgende maand niet het standaard tarief van 23 cent, maar

een tarief van 20 cent. Klanten die meer dan 60 berichten in één maand

versturen, betalen de daarop volgende maand slechts 18 cent per

bericht. Om extra duidelijkheid te bieden in de tarieven waarvoor de

klant sms'jes verzendt, kan op elk moment van de dag gratis het

Automatisch bellen tegen

de lage Tele2 tarieven via

Carrier PreSelect. Na online

aanmelding via Bellen.com

de eerste 2 uur geheel

gratis bellen!

Speedlinq ADSL

ADSL voor slechts € 25,-

per maand, snelheid van

512 Kbit/s down en 256

Kbit/s up. Modem vanaf 69

euro. Extra actie: tijdelijk

geen aansluitkosten t.w.v.

€ 89,-! Profiteer er nu van!

Tele2 Mobiel

Prepaid SMS-en voor 15

cent en beltegoed

verdienen bij het gebeld

worden! Nu de Nokia 3410

voor maar EUR 69,-.

Tiscali ADSL

Supersnel internet (tot 60x

sneller) vanaf € 19,95 per

maand. Bestel nu, ontvang

een gratis modem en

betaal geen

aansluitkosten!

UPC Telefonie (kabel)

Bel via de kabel en

profiteer van lage

abonnementskosten en

tarieven. Nu min. EUR

107,95 korting!

Zon Breedband Budget

Het goedkoopste ADSL

abonnement van dit

moment: EUR 14,95

p/mnd en zonder

aansluitkosten!
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geldende tarief worden opgevraagd via de code *110#. Aan het begin

van iedere maand worden klanten ook via een sms-bericht op de

hoogte gebracht van het tarief dat de klant in die maand gaat betalen.

Via www.hi.nl kunnen Hi-klanten overigens gratis 15 sms-berichten per

week versturen. Zelfs klanten van andere providers kunnen daar gratis

sms'en, alleen geldt er voor niet Hi-klanten wel een maximum van 2

gratis berichten per dag.

In tegenstelling tot KPN PrePay, is en blijft de geldigheidsduur van het

beltegoed bij Hi PrePay een halfjaar.

 I N T E R N E T

- ISDN, ADSL, kabel, satelliet of WIFI?

De internetmarkt is nog steeds hevig in beroering. Prijsverlagingen en

snelheidsverhogingen volgen elkaar in rap tempo op. Trouwens, ook

spam houdt de gemoederen nogal bezig, zowel filtering als marketing!

Internetproviders, werkgeversorganisaties, reclamemakers en

kamerleden voeren felle discussies, waarover u meer

achtergrondinformatie kunt lezen in Netkwesties.

Wat bezoekers van onze website ook bezighoudt, is welke keuze voor

internetverbinding de beste is. Vragen in de trant van:

Mijn kinderen willen graag een breedbandaansluiting zodat mijn vrouw

en ik niet meer klagen over de telefoonrekening en het feit dat de lijn

zo vaak bezet is. We weten alleen niet wat we moeten nemen? ADSL,

kabel of ISDN?

Wel, kabel of ADSL is altijd een lastige keuze. Prijs, snelheid en

kwaliteit moeten tegen elkaar afgewogen worden. Voorwaarde is

natuurlijk dat de breedbandmogelijkheden beschikbaar zijn, wat u kunt

controleren met de postcodecheck. ISDN is een slechte keuze in dit

geval, aangezien de telefoonrekening er alleen maar hoger van wordt!

U betaalt meer abonnementskosten per maand en de verleiding om

langer te internetten is groter omdat u immers niet meer in gesprek

bent. Toch kan ISDN een goede optie zijn voor degenen die niet in een

gebied wonen waar breedband (kabel of ADSL) beschikbaar is. Voor

degenen die zo'n 20 tot 30 uur per maand internetten, heeft Planet

sinds kort iets nieuws: ISDN 100 uur. Dit is een internetabonnement

waarmee u voor een vast bedrag per maand (€ 24,95) via ISDN kunt

internetten. Met ISDN 100 uur hoeft u zich dus geen zorgen te maken

over een hoge telefoonrekening achteraf. Het abonnement is namelijk

inclusief 100 uur internet-telefoontikken. Klik hier voor meer info en

bestellen.

Bent u een internetter die heel weinig internet en niet zo snel

hoeft, dan adviseren wij u goed op de telefoontarieven van uw

provider te letten! Velen weten niet dat er grote verschillen

bestaan: zo hanteren Pretium en Edutel bijvoorbeeld erg lage

tarieven! Overigens zijn er voor de weinig-internetters ook heel

aantrekkelijke abonnementen tegen een vast bedrag per

maand. Zoals Wanadoo Smartpack, Dailycom Surfbundel en

Scarlet Surfpakket.

Een reden voor de toename van het aantal breedbandgebruikers is de

groeiende vraag naar sneller internet. Doordat ADSL in snel tempo

uitgerold wordt, komt het nu ook beschikbaar voor veel

plattelandsgebieden. Breedbanddiensten bieden internetverbindingen

die vijf keer zo snel zijn dan inbellen via de traditionele telefoonlijn. Met

de pas aangekondigde (up en down) snelheidsverhoging van KPN kan

men al minimaal zes keer sneller internetten! Hierdoor kan men sneller

online gamen, video's en muziek downloaden en bestanden delen. De

groeiende concurrentie tussen breedbandaanbieders heeft gezorgd voor

lagere prijzen wat een grotere vraag stimuleert en toegang tot

breedband betaalbaar maakt. Zo gaat de deze zomer ontstane

prijzenslag rond ADSL nog steeds door. Bijna wekelijks verandert de

ranglijst op Internetten.nl met de TOP 5 van de goedkoopste

ADSL-pakketten! Tot de goedkoopsten behoren op dit moment de

abonnementen van Tiscali, Wanadoo, Zon, Freeler en Speedlinq. Als

ADSL op uw adres beschikbaar is, kunt u de pakketten hier bestellen.

Voor degenen die nog geen ADSL of kabel kunnen krijgen en toch

sneller willen internetten, kan WIFI misschien een alternatief zijn.

Nederland telt inmiddels talloze actiegroepen of verenigingen die zich

inspannen om breedband Internet ook beschikbaar te maken op

plaatsen waar dat nu nog niet verkrijgbaar is. De 325 aanmeldingen die

daarvoor nodig zijn blijken echter in veel gevallen niet, of slechts na

lange tijd haalbaar. Dat probleem doet zich met name voor in plaatsen

met minder dan 2500 telefoonaansluitingen. In de praktijk blijkt dat dan

te weinig mensen bereid zijn ADSL te nemen. Introweb biedt sinds kort

een alternatief, waarbij 'Skyaccess' al bij 100 aanmeldingen mogelijk is.

Meer informatie is te vinden op GeenADSL.nl. In Maasdriel is Kabelfoon

begonnen met het aanbieden van draadloze internettoegang i.s.m.

Aether Arcus, dat gespecialiseerd is in wireless Lan. Ook satelliet is een

goede optie. BySky levert bijvoorbeeld voor heel redelijke bedragen

-vanaf €19,95 per maand- goede producten met een snelle downstream

verbinding. Uit eigen ervaring weten we dat dit een héél goed

alternatief is! Wie liever een up- én downverbinding via de satelliet

heeft, betaalt €95,- excl. BTW per maand.

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

- Wegwijzer naar energie-vergelijking

Prijs- en milieubewuste bezoekers zijn vast allang overgestapt op

groene stroom! Degene die het nog niet opgevallen is dat de

voorpagina van Bellen.com gewijzigd is, wijzigen we graag op het
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volgende. Rechts bovenaan is afgelopen zomer een plaatje toegevoegd

voor een Energie vergelijking. Regelmatig ontving Bencom verzoeken

om ook een vergelijking voor energie-tarieven op te zetten. In

energieland is het namelijk evenmin eenvoudig om de juiste weg te

vinden. Daarom is Gaslicht.com gelanceerd, die de wegwijzer en

vraagbaak in het doolhof van stroomland wil zijn! Ondanks de

verruimde concurrentiemogelijkheden maakt helaas nog steeds een

minderheid gebruik van een bewust gekozen energiebedrijf.

U vindt op de nieuwe vergelijkingssite onafhankelijke en objectieve

informatie over deze energie-problematiek. Met actuele

tariefvergelijkingen en maatadvies over de kosten en kwaliteit van gas,

licht en samenhangende diensten. Via de Stroomwijzer is het mogelijk

om te berekenen hoeveel u kunt besparen op uw energierekening. Na

de vergelijking kunt u zich via Gaslicht.com gratis online aanmelden bij

de energieleverancier van uw voorkeur.

Naast de prijs zijn er echter ook andere aspecten waarop u moet letten

bij het switchen van aanbieder. De looptijd van het contract, de

noodzakelijke vergunning van de toezichthouder, de

kwaliteitsaanduiding van de stroom en de algemene voorwaarden zijn

factoren die een belangrijke rol spelen! Verder wordt er informatie

verstrekt over de liberalisering van de energiemarkt, soorten stroom,

energiebelasting, marktprijzen, van welke regelingen u kunt profiteren

bij duurzame energie, wat er gebeurt bij faillissementen etc. Energie

advies wordt ondermeer gegeven in de vorm van besparingstips.

Warm aanbevolen TIP: houd uw energieverbruik bij op onze Online-

Meterkaart nu het stookseizoen weer begonnen is! Surf eens per week

even naar www.gaslicht.com en noteer uw gas-meterstanden op uw

eigen digitale meterstandenkaart. U krijgt dan een goed beeld wat u

wekelijks verstookt en wanneer u de besparingtips in acht neemt, zit u

er na de winter ook nog warmpjes bij! Deze meterstandenkaart is een

moderne versie van de vroegere "kartonnen" kaart die verstrekt werd

door de energiebedrijven.

Kortom, bent u ook geïnteresseerd in goedkope en/of duurzame

energie, dan moet u een bezoekje brengen aan www.gaslicht.com!

- Ben Woldring Entrepreneur of the Year TCE

Tijdens een spannende galafinale van de 'Entrepreneur of the Year

2003' verkiezing in Rotterdam is Ben Woldring van Bencom BV winnaar

geworden in de categorie Technology, Communication & Entertainment.

Medefinalisten in deze categorie waren Harm Altena van Kender

Thijssen BV en Eddy Vermeire van The Vision Web BV. In de categorie

Manafacturing werd Wim Lemmens van Holding Nijhuis Pompen

winnaar, terwijl Paul Schouwenaar van Zeeman Groep BV de trofee in

ontvangst kon nemen in de categorie Services. Laatstgenoemde werd

uiteindelijk uitgeroepen tot Entrepreneur of the Year 2003. De

galafinale werd bijgewoond door zo’n 250 ondernemers. De

Entrepreneur of the Year is een initiatief van Ernst & Young en wordt

ondersteund door Universiteit Nyenrode, Ministerie van Economische

Zaken, Tiscali, VNO-NCW en Nederlandse Vereniging van

Participatiemaatschappijen (NVP). De door Tiscali beschikbaar gestelde

Publieksprijs, waarvoor in de vorige nieuwsbrief gestemd kon worden,

ging dit jaar naar Scarlett Kwekkeboom. Bencom dankt iedereen die de

moeite nam een stem uit te brengen!

- Eerste Lustrum Bencom

Vrijdag 24 oktober 1998 ging www.bellen.com in de lucht. Dat betekent

dat de website a.s. vrijdag al 5 jaar bestaat! Er zijn inmiddels ruim

zeven miljoen bezoekers geweest die de vergelijkingssite hebben

geraadpleegd. Hoewel het vijfjarig bestaan van een website natuurlijk

best een bijzonder gegeven is, wordt er toch geen bijzondere aandacht

aan besteed... We hebben echter gemeend het eerste Lustrum

van het bedrijf Bencom binnenkort wel te vieren! Korte historie:

eind 1998 ging de dertienjarige eigenaar van de website naar de Kamer

van Koophandel te Groningen om zijn 'internetbedrijfje' via zijn moeder

in te laten schrijven. Een naam werd bijna ter plekke bedacht en na

breedvoerig overleg met diverse instanties, w.o. de fiscus vanwege de

jeugdige leeftijd van de ondernemer, was Bencom geboren!

Hoe dit eerste Lustrum gevierd wordt, blijft nog een verrassing!

We houden het nog even geheim tot de volgende nieuwsbrief...

 

 C O L O F O N
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ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezine-advertentie@bencom.nl
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@Home (vastnet) (0) 1601 Telecom (CPS) (688)

Ben (mobiel) (383) DailyCom (CPS) (43)

KPN (mobiel) (104) KPN (vastnet) (21)

Planet (vastnet) (0) Pretium (CPS) (374)

Scarlet (CPS) (0) Scarlet (mobiel) (11)

Tele2 (mobiel) (482) Telfort (mobiel) (311)

Telfort (vastnet) (0) UPC (mobiel) (42)

UPC (vastnet) (0)
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