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september 2008

Aantal abonnees: 58.814

Hema gooit knuppel in prepaid hoenderhok
Youfone: meer bellen, minder betalen
Ben nu nog goedkoper
Maximumprijs sms en betalen per seconde
Column: UPC belooft F1-auto's voor heel het volk?
Abel Telecom failliet
SatellietGids: Digitelevisie goed beoordeeld

Max. 7 ct. p/min nationaal, geen bundels

Hema gooit knuppel in prepaid hoenderhok
Primeur: Met ingang van maandag 29 september gaat HEMA de
tarieven voor belminuten voor haar mobiele prepaid netwerk drastisch
verlagen. Bellen binnen Nederland gaat nog maar 14 cent per minuut
kosten, zowel naar vaste als mobiele nummers. Hiermee wordt
bellen de helft goedkoper en geldt bij HEMA dezelfde minuutprijs als bij
LowCall en Tele2 Champion. Alleen Simyo is goedkoper met 10 cent
per minuut.
Daarnaast verlaagt HEMA de tarieven voor bellen naar het
buitenland. De aanbieder gaat hiermee direct de concurrentie aan met
Lebara, Ortel en Lycamobile. Groot voordeel voor HEMA is dat het
beltegoed in bijna 400 winkels te koop is én via het internet.
Bellen naar vaste nummers in diverse Europese landen kost
bijvoorbeeld nog maar 9 cent per minuut, maar ook het bellen naar
landen in de rest van de wereld en naar mobiele telefoons in het
buitenland is vanaf nu veel goedkoper dan bij de bekende grote
prepaidmerken. Afrekenen gebeurt nog steeds per seconde. Daarmee
voldoet Hema al aan de verplichting die de Europse Commissie
telecombedrijven volgend jaar gaat opleggen.

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Youfone
Max. 7 ct. p/min nationaal,
geen bundels, betaal per
seconde wereldwijd!
Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 7,50 per
maand en overal te
gebruiken, ook in de tuin. Nu
1 maand gratis proberen!
Your Hosting
Webhosting met gratis
bereikbare helpdesk
Vanaf slechts € 2,50. Inclusief
professionele sitebuilder!
Uw .nl domeinnaam nu al v/a
€ 4,75 per jaar.
Alice Comfort
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd. Exclusieve
actie: geen aansluitkosten
t.w.v. € 69,- (ook als u nu
geen telefoonlijn heeft)!
Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor
Gratis mobiel TV
24 mnd gratis mobiel TV
en gratis Samsung P960
Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!
Online ADSL + Telefonie
Internetten en voordelig
bellen met uw vertrouwde
nummer voor slechts € 17,50
per maand en zonder vast
KPN abonnement!

Tip: Top 5 Prepaic op Bellen.com

Youfone: meer bellen, minder betalen

Superactie bij Tele2
Internet en Bellen nu met
gratis minilaptop!
Let op: Laatste week!!

13-9-2013 9:49

2 van 4

http://www.bellen.com/nieuwsbrief/prepaidprijzenoorlog.html

Youfone laat u naar eigen zeggen voordeliger bellen in Nederland en
over de grens. Deze nieuwe sim only aanbieder kent geen belbundels.
Wanneer u meer belt, betaalt u minder. De korting kan oplopen tot tien
procent. Althans, wanneer u voor meer dan 100 euro per maand belt
en sms't. Wie onder de 30 euro blijft, betaalt het standaardtarief.
Standaard kost bellen in ons land 7 cent per minuut, een smsje
versturen 9 cent. Gesprekken worden altijd per seconde afgerekend
met een starttarief van 7 cent. De abonnementen zijn per maand
opzegbaar. Wel opletten dat u minimaal 5 euro per maand verbruikt,
anders krijgt u € 2,50 administratiekosten doorberekend!
Wie regelmatig internationaal belt, kan bij Youfone ook voordelig uit
zijn. Zo kost bellen naar Turkije slechts 11 cent per minuut, dat is nog 6
cent goedkoper dan bij Ay Yildiz. Ter vergelijking: bij KPN, Telfort, Hi,
T-Mobile en Vodafone kost een belletje naar Turkije 1 euro per
minuut of meer! Ook Suriname, Marokko, Pakistan en Polen zijn
goedkope 'bellanden'.
Tip: Vergelijk goedkoop bellen naar het buitenland

Ben nu nog goedkoper

'Ben nu nog goedkoper'. Zo kondigde 15 september j.l. de aanbieder
van simkaartabonnementen zijn tariefsverlaging aan. Ben, sinds een
halfjaar terug op de telecommarkt, hanteert nu de laagste
minuuttarieven van Nederland. De provider heeft daarmee Telfort van
de TOP 5 Sim only troon gestoten... lees meer
Tip: Vergelijk alle sim only tarieven

Maximumprijs sms en betalen per seconde

Het thuisfront per sms laten weten dat u veilig bent aangekomen in
Verweggistan, kost u volgend jaar hooguit zo'n 14 cent per
bericht. Ook moeten telecombedrijven per gebelde seconde afrekenen
in plaats van per begonnen minuut.
Deze maatregelen worden halverwege volgend jaar van kracht. Bellen
per seconde scheelt 24 procent op de telefoonrekening volgens de
Europese Unie. Het afrekenen per seconde gaat straks in na de eerste
halve minuut. lees meer
Tip: Vergelijk buitenlandtarieven op Vakantiebellen.com

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!
"Stijgende
energietarieven!"
Vergelijk het energieaanbod
op Gaslicht.com, stap over en
bespaar direct 200 euro!

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95
Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Vodafone
Scherp 250
€ 9,95 | € 7,95
debitel
250 + 75 Sim only
(KPN)
€ 17,50 | € 8,50
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Nokia

N96
vanaf:

€ 80,- p/mnd
Meer Nokia

Samsung

Omnia
vanaf:

Column: UPC belooft F1-auto's voor heel het volk?

€ 22,- p/mnd
Meer Samsung

Door: Erwin Boogert
Honderd megabit
internet bij UPC, 1.000
megabit per seconde bij
BBned.
Internetaanbieders zijn
weer in ouderwetse
potjes 'ver plassen'

Nokia

N95
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verwikkeld. Op de keper
beschouwd is het
allemaal kiezersbedrog.
We kunnen die extreme snelheden nog niet aan.

vanaf:

€ 14,50 p/mnd
Meer Nokia

Goed nieuws voor UPC-klanten: binnenkort kunnen ze sneller films en
tv-series downloaden via BitTorrent of Usenet dan dat ze ze af kunnen
kijken. Dát is nog eens een luxeprobleem. Het kabelbedrijf maakte
eerder deze maand namelijk nieuwe abonnementen bekend. Maximum
downloadsnelheid: 120 megabit per seconde. Vanwege de gebruikte
technologie zou UPC verder op kunnen schalen tot 400 Mbps, maar
dat is voorlopig toekomstmuziek.

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com

Eigenlijk is UPC's aankondiging een defensief bericht richting
internetprovider BBned, bekend van consumentenmerken Alice en
InterNLnet. Het dochterbedrijf van Telecom Italia bewees namelijk een
week vóór UPC dat het in Amsterdam in 2010 snelheden kan
realiseren van 1.000 megabit per seconde. Eén gigabit simultaan, upen downstream dus even snel.

Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen...
Vakantiebellen.com

Bron foto: Ijsselstein (CC)
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl

Abel Telecom failliet
De Friese provider Abel Telecom is op de fles. Het faillissement komt
niet als een donderslag bij heldere hemel. Al sinds de start in 2006
regende het klachten over de dienstverlening. Ook op het forum van
Internetten.nl en Bellen.com steekt het aantal 'Ervaringen Abel
Telecom' er met kop en schouders bovenuit. lees meer
Tip: Zie artikel "Wisselen van breedbandprovider"

SatellietGids: Digitelevisie goed beoordeeld

'Als Digitelevisie zorgt voor iets meer accuratesse (als je alle Ziggo
pakketten publiceert waarom dan ook niet alle Canaldigitaal pakketten)
en als de Zenderwijzer wordt aangepast (BBC kanalen zijn Free to Air
via de satelliet) dan sturen wij onze lezers met een gerust hart naar
www.digitelevisie.nl. Dat schrijft de SatellietGids die nu in de
boekhandel ligt.
De redactie van het vernieuwde blad over digitale satelliettelevisie in
Nederland en Vlaanderen is onder de indruk van de database van
Digitelevisie.nl. 'De slimme koppelingen die via de website gemaakt
kunnen worden, zijn bedacht om de bezoeker meer inzicht te geven in
de jungle van digitale televisieabonnementen.'

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

In het eerste nummer van het magazine worden digitale televisie
vergelijkingssites vergeleken. Digitelevisie.nl krijgt het hoogste
rapportcijfer voor volledigheid!
Tip: Top 5 digitale televisie

U bent (gratis) geabonneerd met: $subst('Recip.EmailAddr')
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!
Deze kan zich hier abonneren
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