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

- Doorbraak voor tv op de mobiel?

TV op de mobiel lijkt een zeer belangrijke markt te worden. Voordat het

echter zover is, moeten nog wel verschillende struikelblokken

weggenomen worden. Eén belangrijke drempel is eerder deze week

alvast beslecht, doordat de Europese Commissie DVB-H heeft

uitgeroepen tot de Europese norm voor mobiele televisie. Onderstaand

enkele aspecten die belangrijk zijn voor de groei.

Abonnementskosten

Vodafone biedt Mobile TV aan voor 7,50 euro per maand. KPN heeft

laten doorschemeren dat ze later dit jaar mobiel tv kijken aan gaan

bieden voor circa 10 euro per maand. Deze bedragen zullen wellicht

voor echt geïnteresseerden geen onoverkomelijke drempel zijn, maar

voor de massa zijn ze waarschijnlijk wel te hoog.

Geschikte toestellen

Momenteel zijn alleen high-end (oftewel de duurdere) toestellen

geschikt voor mobiel tv kijken. In de toekomst zullen steeds meer

toestellen een standaard ingebouwde tv-ontvanger hebben, waardoor

het aantal potentiële TV-abonnees toeneemt.

Aanbod programma's

Het aanbod van programma's zal geen belemmering vormen. Het is nu

al mogelijk om de belangrijkste zenders op de mobiel te ontvangen.

Naarmate de markt groeit, zullen er zenders komen die specifiek

(korte) programma's voor de mobiel uitzenden.

Kwaliteit

De kwaliteit van de uitzending hangt primair af van de bandbreedte.

Doordat snel mobiel internet een steeds grotere dekking in Nederland

krijgt, zal de beeld- en geluidskwaliteit geen struikelblok zijn.

Gebruiksgemak

Zappen van het ene naar het andere kanaal duurt nu nog enkele

seconden. Deze kinderziekte zal in de nabije toekomst ook verholpen

worden. Het is zelfs mogelijk, ja hoe verzinnen ze het, om picture-

in-picture te kijken op een mobieltje.

 

A C T I E S

Tot 50% goedkoper

bellen met Simyo

nu in maart,

€ 10 GRATIS beltegoed

 

Casema actie

Neem nu Casema Midi

internet voor € 19,95 per

maand en krijg de eerste 4

maanden gratis!

 

@Home 4 mnd gratis

Bestel nu internet van

@Home en krijg de eerste

4 maanden gratis.

 

Digitenne van KPN

Het voordelige alternatief

voor kabel tv!

Slechts € 6,95 per maand.

Nu 1 maand proberen!

 

Orange ADSL+telefonie

het scherpste aanbod van

Nederland! Slechts € 14,95

per maand

 

Goedkoopste simonly

120 min/10 sms € 2,50

150 min/75 sms € 3,95

 

Spotgoedkope site

Bij one.com een eigen site

voor slechts € 1,25 per

maand. Ruim 400.000

mensen gingen u voor

 

€ 190,- retour

Pak nu 1 jaar lang

gegarandeerd voordeel

met Energie:direct! Ergens

anders goedkoper? U krijgt

het verschil direct terug!

Eenmalig € 190,- korting!

 

Alice Internet + Bellen

20 Mb internet + gratis

bellen naar vast voor

€ 29,90 per maand

 

Numerieke domeinen
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Conclusie

Geen enkele drempel lijkt hoog genoeg om gsm-tv van een succes af te

houden. Wie nog twijfelt of er een markt is voor mobiel tv kijken, zou

aan de hand van twee voorbeeldfilmpjes op de NRC-site, wel eens van

mening kunnen veranderen.

 

- Prepaid prijsvechters vergeleken

Wie mobiel wil bellen, maar niet vast wil zitten aan een contract, kan

voor prepaid kiezen. Ook als u weinig belt of de verbruikskosten (van

uw kinderen bijvoorbeeld) onder controle wilt houden, is prepaid een

goed alternatief. De grote vraag die dan opdoemt, is natuurlijk welke

aanbieder u moet kiezen.

Prijsvechters

Over het algemeen zijn de

grote aanbieders vrij prijzig.

Vodafone bijvoorbeeld rekent

29 cent per belminuut, KPN in

piekuren zelfs 35 cent. Dit is

ongeveer het dubbele van het

tarief dat prijsvechters

LowCall, Tele2 Champion,

Simyo en UPC Mobile rekenen.

Tijd voor een vergelijking.

 

Verbruikskosten (in piek- en daluren)

LowCall: 14 ct. p/min., 7 ct. p/sms (1e min. volledig afgerekend)

Tele2: 14 ct. p/min., 7 ct. p/sms (starttarief 6 cent)

Simyo: 15 ct. p/min., 8 ct. p/sms (starttarief 7 cent)

UPC: 18 cent ct. p/min., 9 ct. p/sms (1e min. volledig afgerekend)

Aanschafkosten en starttegoed (inclusief acties)

LowCall: € 10 tegoed voor € 10

Tele2: geen initiëel tegoed, geen kosten

Simyo: € 10 tegoed voor € 5

UPC: € 20 tegoed voor € 9,95

Geldigheid beltegoed

LowCall: onbeperkt

Tele2: onbeperkt, wel 1x per 12 maanden opwaarderen

Simyo: onbeperkt, als klant 1x per 6 maanden belt of sms't

UPC: onbeperkt, als klant 1x per 3 maanden belt of sms't

Gebruikte netwerk

LowCall: Telfort/KPN

Tele2: KPN

Simyo: KPN

UPC: Orange

Voordelig onderling bellen en sms'en

LowCall klanten kunnen onderling voor 7 cent per minuut bellen. Dit

tarief geldt ook voor Simyo'ers die elkaar bellen. Als Simyo klanten

elkaar sms'en, betalen ze slechts 2 cent per bericht.

Tip: tariefvergelijking prepaid en Belwijzer

 

 I N T E R N E T

- Top-5 internet zonder vaste lijn

Steeds meer mensen doen hun vaste lijn de deur uit om alleen

mobiel te bellen of om te bellen via internet. Dat laatste doen

inmiddels ruim 2,5 miljoen Nederlanders. Iedereen die geen

vaste KPN-lijn meer heeft, is voor internettoegang aangewezen

op de kabel of op een zogenaamd "ADSL zonder vaste lijn"

abonnement.

Tot voor kort betaalde u voor "ADSL zonder vaste lijn" tien euro meer

dan voor een "normaal" ADSL abonnement op uw vaste KPN lijn.

Vandaag de dag wordt er echter flink geconcurreerd tussen de

aanbieders voor wat betreft deze toeslag. Zo betaalt u bij Orange het

eerste jaar slechts € 5,- extra wanneer u geen vaste lijn heeft en biedt

Telfort internet een 20 Mb verbinding aan voor € 19,95 per maand

zonder extra toeslag.

De top-5 op Internetten.nl is daarom begin deze maand uitgebreid met

een vergelijking van goedkoopste breedband pakketten die gelden

wanneer u geen vaste KPN-lijn heeft. Opvallend is dat de kabelaars dan

veel beter uit de vergelijking komen, onder andere doordat @Home en

Casema stunten met een actie voor 4 maanden gratis internet.

Top-5 internet zonder vaste lijn (4 Mb)

1) Orange ADSL: € 13,95 per maand (na 12 mnd. € 27,90)

2) Orange ADSL & Telefonie: € 14,95 p/mnd (na 12 mnd. € 29,95)

3) @Home Regelmatig: € 29,95 per maand (4 maanden gratis)

4) Casema Multi: € 29,95 per maand (4 maanden gratis)

5) Telfort internet: € 19,95 per maand (20 Mb)

Tip: bekijk de vernieuwde top-5 op Internetten.nl

 

De registratie van

numerieke .NL

domeinnamen is gestart.

Registreer ze nu vanaf

4,75 per jaar.

 

Telfort Internet

Tot 20Mb snelheid voor

maar € 19,95 p/mnd.

Inclusief de kosten voor de

vaste lijn!

 

Het Net aanbieding

ADSL Instap Surfen nu

slechts € 9,95 per maand.

Zonder jaarcontract!
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- Nieuwe totaalpakketten bij UPC

UPC heeft het "UPC Op Maat Pakket"

geïntroduceerd. Hiermee kunnen klanten zelf

een pakket van internet, telefonie en digitale

televisie samenstellen. UPC biedt twee

pakketten aan voor de prijs van drie. Zoals

doorgaans bij zulke constructies geldt, is het

goedkoopste pakket gratis. Onderstaand ziet u

de mogelijkheden per producttype.

Internet

10 Mb voor € 30,-

16 Mb voor € 40,-

24 Mb voor € 50,-

Telefonie

Standaard: € 9,-

Avond & Weekend: € 12,-

Onbeperkt: € 15,-

Digitale televisie

Royaal: € 9,-

Starter met Digitale Video Recorder: € 9,-

Royaal met Digitale Video Recorder: € 13,-.

Circa 55 euro per maand

Omdat u bij de pakketten nog wel een kabeltelevisieabonnement van

zo'n 16 euro per maand moet optellen, kost de goedkoopste combinatie

ongeveer 55 euro per maand. Voor de duurste wordt maandelijks circa

80 euro van de rekening afgeschreven. De pakketten kennen een

minimale contractsduur van 1 jaar. Wisselen tussen de pakketten kan

maandelijks.

Tip: vergelijk internet, telefonie en tv op Totaalwijzer.nl

 

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

- Ruim 3,3 miljoen huishoudens met digitale televisie

Digitale televisie zit in de lift. Eind 2007 kende ons land ruim 3,3

miljoen huishoudens met een digitale aansluiting. Dit is een groei van

5,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze cijfers zijn

afkomstig van marktonderzoeker Telecompaper.

Zesko de grootste

De grootste aanbieder van digitale televisie in ons land is Zesko, het

bedrijf achter @Home, Casema en Multikabel. De top 4 van aanbieders,

met tussen haakjes de gebruikte techniek, ziet er als volgt uit:

1. @Home, Casema en Multikabel (kabel) 834.000 klanten

2. Canal Digitaal (satelliet) 798.000 klanten

3. UPC (kabel) 550.300 klanten

4. KPN (IPTV en digitale ether) 497.000 klanten

Verdere groei

Telecompaper verwacht dat de Nederlandse digitale TV markt per

kwartaal zal groeien met ongeveer 7 procent en hierdoor de 4 miljoen

gebruikers mijlpaal zal bereiken in het derde kwartaal van 2008.

Recreatie-pakket

Wie ook op de camping, boot of in het vakantiehuisje van digitale tv wil

genieten, kan kiezen voor CanalDigitaal of Digitenne. Speciaal voor

deze doelgroep brengt CanalDigitaal ook een zogenaamd recreatie-

pakket op de markt. Dit abonnement heeft een looptijd van 21 maart

tot en met 21 september. Buiten deze periode worden dus geen

abonnementskosten in rekening gebracht.

Tip: vergelijk digitale tv op Digitelevisie.nl
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@Home (vastnet) (0) Alice (vastnet) (0)

Ben (mobiel) (383) Casema (vastnet) (2)

Het Net (vastnet) (0) KPN (mobiel) (104)

KPN (vastnet) (21) LowCall (mobiel) (442)

Multikabel (vastnet) (0) Orange (mobiel) (103)

Orange (vastnet) (0) Simyo (mobiel) (760)

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

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

UPC (vastnet) (0) Vodafone (CPS) (0)

Vodafone (mobiel) (405)
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