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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
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Scherpe septemberdeals!
Kunnen kiezen en niet teveel betalen voor tv

Je leven lang internet op je mobiel voor € 2,50 p/mnd.

Mobiel internet KPN
Je leven lang internet op je
mobiel. Voor € 2,50 per
maand. Met gratis toestel.
UPC Alles-in-1
Het voetbalseizoen is wel héél
goed begonnen met UPC! Het
Alles-in-één Voordeelpakket
nu incl. 6 mnd Eredivisie Live,
voor slechts € 45,- p/m!
Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45
Online Cashback actie:
Snel Internet + Bellen Soms
voor € 27,50 p/mnd. Nu geen
aansluitkosten èn alleen via
Internetten.nl € 75,cashback cadeau!
Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd

Telefonie-abonnementen transparanter
Zoekt u een nieuwe aanbieder van telefonie? Dan zult u vast wel
eens ervaren hebben dat het erg moeilijk is om de huidige complexe
abonnementen te doorgronden.
Over een maand moet dat verleden tijd zijn door
aanbieders van zowel vaste als mobiele telefonie te
verplichten om alle prijsinformatie overzichtelijk te
tonen op hun website. U moet die informatie vanaf de
homepage met één muisklik kunnen vinden. OPTA
gaat controleren of aanbieders zich houden aan de regels. Lees
hier wat deze tarieftransparantie per 1 oktober a.s. inhoudt.
Of u hiermee te weten komt welk abonnement het meest voordelig is
voor uw belgedrag, is zeer de vraag. Wilt u echt goedkoper bellen,
raadpleeg dan de Belwijzer Mobiel of de Belwijzer Internet+Bellen. De
Belwijzer kijkt naar alle kosten, inclusief datgene wat normaal
gesproken verborgen blijft, zoals (start)minuten die volledig in rekening
worden gebracht. U ziet dus altijd het voor u voordeligste
abonnement!

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
Exclusieve actie Essent
Nu exclusieve actiekorting
van € 255,- via Gaslicht.com
voor nieuwe klanten.
Welkomstcadeau NUON
Profiteer nu van € 150,- als
welkomstcadeau voor
nieuwe klanten van NUON.
Vacature .NET
programmeurs
Wil jij als .NET programmeur
dat jouw werk op het web
echt gezien en gewaardeerd
wordt? Dan is Bencom op
zoek naar jou! Kijk hier voor
meer info.

Ook bij Vodafone afrekenen per minuut
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Vodafone rekent sinds 6 september ook af op hele minuten
bij de abonnementen voor mobiel bellen. De wijziging heeft
géén effect op bestaande klanten en naar eigen
zeggen beperkt op nieuwe of verlengende klanten.
Volgens Vara's Kassa is de gemiddelde beller zo'n 60 procent duurder
uit als uw provider per minuut afrondt. Deze voorbarige conclusie is
klakkeloos overgenomen door diverse media. Naar eigen zeggen gaat
60 procent van de Vodafone klanten niet duurder uit zijn. Uit
een representatieve steekproef onder 25.000 bellers is gebleken dat
klanten die regelmatig over hun bundel gaan, gemiddeld tussen de 5
en 15 procent duurder uit zijn. 'Dit effect kunnen ze beperken of teniet
doen door de juiste belbundel te kiezen.'
Sinds deze week biedt Vodafone ook databundels met vaste volumes
in plaats van een Fair Usage Policy (FUP). Op deze manier wil de
provider meer transparantie bieden aan gebruikers van mobiel internet
op de telefoon. Ook KPN wil over hiertoe overgaan. T-Mobile blijft
vasthouden aan echt onbeperkt internet.

Tringg
Sim-Only
€ 29,95
Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 7,95
Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95
Telfort
400 Sim only
€ 22,00 | € 11,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Tip: Kies de juiste bundel met behulp van de Belwijzer!

Sms’en vanuit buitenland vaak goedkoper
Vanuit het buitenland naar Nederland sms'en
is vaak goedkoper dan vanuit Nederland, ook
binnen de belbundel. Bellen.com heeft de
binnenlandse en buitenlandse sms tarieven
van de grote telecomoperators vergeleken.
Alleen bij Telfort is een binnenlands smsje in
alle gevallen goedkoper mits je een aparte
smsbundel afsluit. Meer weten?

Prijzenslag internet op mobiel
Mobiel internet is hot. Eén op de vijf
Nederlanders maakt er momenteel wel eens
gebruik van. Op bijna elke mobiele telefoon
kun je tegenwoordig internetten. KPN,
Vodafone en T-Mobile zijn de abonnementen
voor mobiel internet flink aan het promoten.
Bellen.com zet de acties op een rij.

Samsung

i9000
Galaxy S
vanaf:

€ 19,95 p/mnd
Meer Samsung

BlackBerry

9700 Bold
vanaf:

€ 16,95 p/mnd
Meer BlackBerry

Sla uw slag in deze ware prijzenslag!
HTC

Desire
vanaf:

Column: de verloren strijd om de huiskamer-tv?

€ 19,95 p/mnd
Meer HTC

Omroepen hebben al lang niet meer het
monopolie op tv-uitzendingen. In de afgelopen
weken werd duidelijk dat televisie via internet de
toekomst heeft, als je dat nog televisie mag
noemen. Maar is al dat geflikker in de huiskamer
echt een verrijking?

Lees hier de volledige column van Erwin Boogert.

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl

Prijssnelheidstest iPing augustus

Digitelevisie.nl
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In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van
de iPing prijssnelheidstest augustus 2010 op
Internetten.nl. Het gaat hier om abonnementen uit de goedkoopste
prijscategorie, waarbij de kosten voor een vaste lijn en tv-kabel zijn
inbegrepen.

Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl

Ook deze maand haalt Telfort de hoogste score bij de
internetabonnementen. Ondanks een lagere iPing score staat Online
nog steeds op de tweede positie in dezelfde categorie. Alice staat nu
met het Comfort Vast pakket met stip op nummer 1 bij de
Internet+Bellen pakketten in de categorie tot € 360,-. Vorige maand
stonden Telfort en Tele2 hier op 1 en 2.
Het Alles-in-één voordeelpakket van UPC staat nog steeds als beste
bovenaan in de categorie tot € 600,-. Dit wordt met de 'Best Getest op
Internetten.nl' stempel op de UPC-site nog maar eens bevestigd!
Internet abonnementen (tot € 240):
Telfort Internet Plus iPing rating 5
Online Snel Internet iPing rating 4
Internet+Bellen abonnementen (tot € 360):
Alice Comfort Vast iPing rating 5
Telfort Internet Plus en Vast bellen iPing rating 5
Internet+Bellen+TV abonnementen (tot € 600):

Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

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

UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard iPing rating 3
Tele2 Televisie, Internet en Bellen iPing rating 4
Online Snel internet + Bellen Soms + HDTV (2 jr.) iPing rating

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.

4
Tip: resultaten iPing Prijssnelheidstest

Scherpe septemberdeals!
Ook in de maand september kunt u weer
profiteren van scherpe acties. Zo is een nieuwe
campagne gestart 'Digitale Televisie van Tele2
voor 5 euro per maand' en heeft Online nog
steeds een exclusieve actie. Ook UPC en Ziggo
hebben scherpe deals in deze herfstmaand. Wie altijd en overal wil
internetten, komt ook aan zijn trekken, dankzij de prijzenslag voor
mobiel internet!
Hier vindt u nog meer acties voor Internet, Bellen en TV. Voor meer
info, voorwaarden en bestelwijze verwijzen we graag naar
Bellen.com, Internetten.nl en Totaalwijzer. Vaak gelden er speciale
kortingen, exclusief voor bezoekers van deze site.

Kunnen kiezen en niet teveel betalen voor tv
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Op 18 augustus schreven we dat de tv-kabel
niet wordt opengesteld. De rechter heeft het
besluit van OPTA teruggedraaid. Tegen de
uitspraak is geen beroep mogelijk. Dat
betekent dat u voor kabeltelevisie nog steeds
alleen terecht kunt bij het kabelbedrijf in uw
regio. Dat is er overal maar één.
OPTA vindt het echter belangrijk dat u voldoende keuze heeft en niet
teveel betaalt voor uw televisie-abonnement. U moet kunnen kiezen
tussen bundels voor telefonie, internet en televisie. "Steeds meer
consumenten nemen immers zo'n alles-in-één pakket af." OPTA gaat
de televisiemarkt daarom opnieuw analyseren. Als daaruit blijkt dat het
nodig is, zullen er maatregelen opgelegd worden om de concurrentie
te vergroten. Naar verwachting zijn we dan een jaar verder.
Tele2, UPC en Ziggo zijn nog wel in gesprek. Deze kabelbedrijven
overwegen vrijwillig om Tele2 toch de tv-kabel op te laten. Houd
Digitelevisie.nl en Totaalwijzer.nl in de gaten om te kijken of ze eruit
komen en wat dit voor u betekent. Overigens zijn er verschillende
manieren om televisie af te nemen. U hoeft daarvoor geen
abonnement af te sluiten bij uw kabelaanbieder. U kunt er ook voor
kiezen om tv te kijken via de schotel (CanalDigitaal), via uw
breedbandaansluiting (KPN, Tele2) of bijvoorbeeld via Digitenne.
Demissionair minister Maria van der Hoeven heeft 6 september een
dringend beroep gedaan op UPC en Ziggo om er voor te zorgen dat de
klanten die al waren overgestapt naar Tele2 in ieder geval geen
problemen zullen ondervinden. Ziggo, UPC en Tele2 hebben
aangegeven goede afspraken te hebben gemaakt en de minister zal dit
nauwlettend in het oog houden. Dat meldt minister Van der Hoeven in
een brief aan de kamer. Verder noemt zij het besluit van Opta een
nieuwe marktanalyse uit te voeren verstandig.
Tip: Digitelevisie voor tv-abonnementen en Totaalwijzer voor 3-in-1

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend
en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren.

© 1998 - 2010 Bencom BV
Bencom.nl | Disclaimer | Privacy | Adverteren | Contact

13-9-2013 10:24

