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Beste abonnee,

Als telecomconsument heeft u sinds 5 juni meer rechten en

wordt u beter beschermd. Wat er door de wetswijziging allemaal

verandert, leest u in deze nieuwsbrief. Daarnaast goed nieuws

voor de vakantieganger: internet in het buitenland wordt

goedkoper per 1 juli. Energie wordt daarentegen fors duurder;

ook daarover slimme overstaptips waardoor u honderden euro’s

bespaart!
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Mobiele telefonie

Telecomwet aangenomen

De nieuwe Telecomwet is erdoor. Het

voorstel is, inclusief cookiewet,

openstelling van de tv-kabel en

verplichte netneutraliteit door de

Eerste Kamer goedgekeurd. In deze wet

wordt vrije toegang tot internet

gegarandeerd en is het verboden

nieuwe diensten zoals WhatsApp, Viber

en Skype te blokkeren. De

cookiebepaling is 5 juni al in werking

Sony Experia S

Bij KPN nu de eerste 8 mnd.

voor € 25,- bij een 2-jarig

Bel-SMS-Web abonnement.

Samsung Galaxy SII Wit

Bij T-Mobile nu de eerste 12

mnd. 50% korting op je abo!

Youfone 250 minuten

1e jaar slechts 2,95 /mnd Nr.1

top 5 Sim Only

Bescherm je smartphone

Installeer Datapolice en vind

je smartphone op afstand!

One.com Webhosting

Bij One.com een eigen site

voor slechts € 1,25 p/mnd.

Meer dan 900.000 webruimtes

online!

Youfone

250 1 jaar

€ 5,95 | € 5,45

Ben

regelmatig

€ 9,99 | € 6,99

Simyo

geregeld

€ 9,99 | € 6,99

Tele2

SmartMix Sim Only
300

€ 7,00

Ben

vaak
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getreden, de rest volgt per 1 januari 2013.

Roaming vanaf 1 juli goedkoper in EU

Mobiel bellen, sms'en en internetten in

de EU wordt vanaf 1 juli goedkoper.

Nieuw is dat nu ook maximumtarieven

gelden voor mobiel internet waardoor u

nooit meer dan 83 cent per MB betaalt.

Ook moet u buiten de EU worden

geïnformeerd over tarieven, en moet

uw dataverbinding worden afgesloten als u € 59,50 aan data hebt

verbruikt. Kijk op www.vakantiebellen.com voor meer info.

Vodafone komt met Alles-in-1 Op Reis

Op 15 juni introduceert Vodafone als

eerste telecombedrijf een bundel voor

mobiel bellen, sms'en en internetten in

het buitenland. Zowel abonnees als

prepaidklanten kunnen gebruikmaken

van 'Alles-in-1 Op Reis' maken.

Review Nokia Asha 302

De Nokia Asha toestellen zijn

zogenaamde budgettelefoons. De Nokia

Asha 302 is met een adviesprijs van € 95

het meest prijzige toestel uit deze

serie. Hoeveel telefoon krijg je voor

deze prijs?

'Lage snelheid mobiel internet voldoende'

Een mobiel internet abonnement met

een lage snelheid is voldoende voor de

meeste consumenten met een

smartphone. Dat blijkt uit een test van

de Consumentenbond. Voor veel

populaire toepassingen zou de snelheid

van mobiel internet niet uitmaken.

*bliep: onbeperkt internet voor 50 cent per
dag

€ 19,99 | € 15,99

» Meer simonly

» Belwijzer (advies)

Apple

iPhone 4 8GB

vanaf:

€ 29,96 p/mnd

Meer Apple

Samsung

Galaxy S II

vanaf:

€ 20,31 p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 4S 16GB

vanaf:

€ 37,63 p/mnd

Meer Apple

» Meer gratis toestellen

» Toestelwijzer

> 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
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Vorige week is de jonge mobiele

provider *bliep van start gegaan. *bliep

richt zich op jongeren en biedt alleen

prepaidkaarten. Klanten kunnen

onbeperkt internetten en sms'en voor

50 cent per dag. Het is een dienst van

en voor jongeren. De mensen achter de

nieuwe provider zijn tussen de 12 en 17 jaar.

Internet

Prijssnelheidstest mei

Welke verschuivingen hebben er in de

uitslag van de Internetten.nl iPing

prijssnelheidstest van mei 2012

plaatsgevonden? Is het Tele2 voor de zesde

achtereenvolgende keer gelukt in alle

categorieën op de eerste plaats te staan?

Column: Sportzomer toont contouren
tv-toekomst

Door Erwin Boogert - De wijze waarop

we televisie kijken, verandert komende

jaren ingrijpend. De sportzomer laat

zien welke kant het op gaat. Eén ding

staat vast, de televisie staat niet

centraal in de toekomst van televisie.

Digitale tv

Ziggo start muziekkanaal op TV+

Ziggo lanceerde onlangs in samenwerking

met Xite een muziekkanaal op televisie.

Alle Ziggo abonnees kunnen naar dit

nieuwe muziekkanaal kijken. De zender

komt in het standaard TV pakket. Naar

eigen zeggen toont Ziggo Xite 24 uur per

dag de beste en nieuwste hits.

UPC, DanceTrippin en NostalgieNet

Per 5 juni heeft UPC enkele wijzigingen doorgevoerd in het

digitale zenderaanbod. Zo biedt UPC als eerste in Nederland de

zender DanceTrippin aan. NostalgieNet verhuist naar het digitaal

basispakket.

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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Bijna 80% huishoudens heeft digitale tv

Bijna 80 procent van de Nederlandse

huishoudens met een tv-aansluiting

beschikt nu over digitale tv. Ziggo is de

grootste aanbieder, gevolgd door KPN,

UPC en CanalDigitaal. Dat blijkt uit de

kwartaalrapportage van Telecompaper.

Bencom nieuws

Overstappen loont, ook in de zomer

Op 1 juli is het weer zover: de

halfjaarlijkse tariefwijziging van gas en

stroom. Ben Woldring van Gaslicht.com

legt aan Edwin van der Schoot (DFT) uit

waardoor uw energierekening duurder

wordt. Hoe kunt u zo overstappen om

minder te betalen en is het slim om te wachten met

zonnepanelen? Bekijk de Energieflits.

Tip: het loont de moeite om ieder jaar de tarieven te vergelijken

op Gaslicht.com of Energiewereld.nl!
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U ontvangt dit bericht omdat u met bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons

ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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