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Nieuw! Postbank Autoverzekering. Bereken uw voordeel

   Sms voor 1 cent per bericht

Goed nieuws voor sms-fanaten! T-Mobile heeft vorige week de Sms

Maximaal bundel gelanceerd. Deze voordeelbundel met 1.000 sms'jes

kost € 9,95 per maand en kan in combinatie met een Relax-abonnement

worden afgesloten. Wie de gehele bundel verbruikt, betaalt omgerekend

slechts 1 cent per bericht.

Buiten de bundel

De veel sms'er is met Sms Maximaal aanzienlijk voordeliger uit dan

voorheen. Ter vergelijking, een bundel met 150 sms'jes kost maandelijks

ook 10 euro. Een bundel met 500 berichten zelfs 30 euro. Voor iedereen

die dagelijks tussen 4 en 50 sms'jes verstuurd, is Sms Maximaal het

voordeligste alternatief.

Vodafone en Hi

Ook Vodafone, Hi en Ben kennen sms-bundels met 1.000 berichten voor

een tientje per maand. Bij Hi en Vodafone is de bundel maandelijks

opzegbaar. Dit in tegenstelling tot T-Mobile waar sms-bundel pas eindigt

als ook het abonnement afloopt. Ben kent sowieso geen contracten die

langer dan een maand duren.

 Gratis sms- en beladvies met de Belwijzer

 

 

   Nieuw merk Ziggo zet in op Alles-in-1

  

 

Autoverzekering
Bereken uw voordeel via
Postbank.nl

Goedkoopste simonly
120 min+10 sms € 2,50
300 min+90 sms € 9,95

Orange ADSL + Telefonie
Het scherpste aanbod van
Nederland! Slechts € 17,50
per maand inclusief vaste lijn!

Alice Easy
20 Mb internet € 19,90 p/mnd
(ook zonder vaste lijn!)

Eenvoud met Simyo
1 tarief, 1 oplossing
15 ct/min, 8 ct/sms

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!

Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 6,95 per
maand. Nu 1 maand
proberen!

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd
Ruim 400.000 mensen gingen
u voor

€ 190,- retour
Pak nu 1 jaar gegarandeerd
voordeel en € 190,- retour
met Energie:direct! Ergens
anders goedkoper? U krijgt
het verschil direct terug.

Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!

 

 

Telfort
300 Sim only

   
Mei 2008

 

   Aantal abonnees: 59.511 Reageren? telecomzine@bencom.nl   
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LG

Viewty

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer LG

Sony Ericsson

W580i

vanaf:

€ 9,95 p/mnd

Meer Sony Ericsson

Nokia

N95

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer Nokia

@Home, Casema en Multikabel hebben

een nieuwe naam: Ziggo. Het bedrijf dat

3,3 miljoen huishoudens bedient, richt

zich gebaseerd op de prijsstelling primair

op de Alles-in-1 pakketten. In deze abonnementen van internet, telefonie

én digitale televisie zijn de verplichte kosten voor kabeltelevisie al

opgenomen in het maandbedrag dat gecommuniceerd wordt. Dit is voor

kabelaars hoogst ongebruikelijk, maar voor klant wel bijzonder

transparant. Dit omdat veel klanten niet weten wat kabel tv kost. Verder

valt op dat Ziggo niet meer met vaste contracten werkt. Wie onverhoopt

niet tevreden is, kan maandelijks opzeggen.

Tientallen combinatiemogelijkheden

Klanten kunnen naar hartelust combineren met de televisie, telefonie en

internet abonnementen en bundels. Dit maakt vele tientallen combinaties

mogelijk. Om u hierbij op weg te helpen, vatten wij het aanbod in grote

lijnen samen.

Telefonie en televisie vanaf € 25,85

Wie alleen telefonie wil, kiest Telefonie Z1. Dit product kost standaard €

9,95 per maand. Bij het abonnement krijgt u een vleugje internet (64

Kb/s verbinding). Doordat een tv-abonnement van € 15,90 per maand

verplicht is, komen de totale maandkosten voor tv en internet uit op €

25,85.

Internet en televisie vanaf € 35,85

Als u alleen wilt internetten en niet al te hoge eisen stelt aan de

downloadsnelheid is Internet Z1 een geschikte keus. Dit abonnement

kost standaard € 19,95 per maand. Downloaden kan met 1,6 Mb/s. In

combinatie met het verplichte televisieabonnement komen de

maandkosten uit op € 35,85.

Internet, telefonie en digitale televisie vanaf € 49,95

Voor nagenoeg alle overige huishoudens lijkt het Alles-in-1 Plus pakket

de meest aantrekkelijke optie. Voor € 49,95 per maand biedt Ziggo u 8

Mb internet, telefonie en televisie. De snelheidsfreaks die niet genoeg

hebben aan een 8 Mb verbinding, kunnen de snelheid verdubbelen tot

16 Mb. De meerkosten hiervoor bedragen € 15,- per maand.

Actiekorting

Om de Alles-in-1 pakketten extra aantrekkelijk te maken, geeft Ziggo een

gratis digitale ontvanger met startpakket voor Digitale Televisie cadeau.

Ook de installatie door een monteur is gratis. Ziggo heeft eveneens een

actie voor mensen die alleen internet en/of telefonie bestellen. Hiervoor

geldt dat de eerste twee maanden geen abonnementskosten in rekening

worden gebracht.

 vergelijk internet, telefonie en digitale televisie (of triple-play)

   Met Hi overal op de laptop online

Telecomaanbieder Hi biedt sinds medio mei internet op de laptop aan.

Hiermee is mobiel surfen met een hoge snelheid van 1,5 Mb/s mogelijk.

Een zeer onderscheidend kenmerk van de Hi-abonnementen is dat deze,

na de eerste drie maanden, maandelijks opzegbaar zijn.

Drie abonnementen

Hi geeft de keus uit drie verschillende abonnementen, die onderling

verschillen in maandbedrag en datalimiet.

- Soms Online: 400 Mb voor € 22,95 p/mnd

- Regelmatig Online: 1 Gb voor € 37,95 p/mnd

- Vaak Online: 4 Gb voor € 69,95 p/mnd

Meerverbruik en modem

Bij overschrijding van de databundel kosten Mb's € 0,30 per stuk. De

Mb's binnen de bundel zijn één maand houdbaar. Het bijgeleverde

€ 17,00 | 8,95 p/mnd.

Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | 6,95 p/mnd.

Ben
regelmatig 250
€ 9,95 | 8,95 p/mnd.

debitel
300 Sim Only
€ 17,50 | 10,95

p/mnd.

T-Mobile
Relax 250 Sim only
€ 14,75 | 9,00 p/mnd.

    Meer Sim only
    Belwijzer (advies)

 

 

    Meer gratis toestellen
    Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com
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USB-modem kost afhankelijk van het abonnement respectievelijk 39, 29

of 19 euro.

Vergelijking met alternatieven

In deze vergelijking kunt u zien dat het aanbod van Hi behoorlijk scherp

is. Bij de instapabonnementen (ongeveer 20 euro per maand) heeft Hi

zich slim gemanoeuvreerd tussen de andere aanbieders. Tot voor kort

kon men kiezen voor een abonnement met veel snelheid en weinig data

of vice versa. Hi haalt voor data of snelheid afzonderlijk geen topscore,

maar moet het met name hebben van de combinatie. Zie hiervoor ook

onderstaande tabel (een groter aantal sterren, representeert een hogere

score):

- T-Mobile Pocket Internet Totaal Plus (Snelheid ** / Data *****)

- Vodafone Nationaal Standaard (Snelheid ***** / Data **)

- KPN Bundel Start (Snelheid ***** / Data **)

- KPN Laptop Instap (Snelheid *** / Data **)

- Hi Soms Online (Snelheid **** / Data ***)

Hi kent als enige van bovenstaande aanbieders een minimale

contractsduur van drie maanden. Bij de overige providers zit u er

minstens twaalf maanden aan vast.

 Vergelijking internet op de laptop

   Veel aandacht voor nieuwe Bellen.com

De lancering van de nieuwe Bellen.com is eind april naar wens verlopen.

De reacties van sitebezoekers waren overwegend zeer positief.

Telegraaf en AD

Diverse media hebben aandacht besteed

aan de vernieuwde Bellen.com. Leuke

voorbeelden hiervan zijn de Telegraaf en

AD.nl.

Dankwoord

Het gehele Bencom-team wil de mensen die via het forum of mail hun

mening hebben gegeven over de nieuwe site, danken voor de

waardevolle input. Uiteraard houden wij ons ook nu en in de toekomst

aanbevolen om op- en aanmerkingen te ontvangen. Hierdoor maken wij

het voor u nog eenvoudiger om te kiezen en blijven we uw gids in

telecomland.

 Nieuwe Bellen.com site nog niet gezien? Klik dan snel door!

   Gas en stroom flink duurder! Hoe besparen?

De energierekening zal per 1 juli fors hoger worden. Een gemiddeld

huishouden gaat hierdoor op jaarbasis meer dan 100 euro extra betalen.

Echter, door over te stappen naar een goedkopere energieaanbieder

kunt u deze stijging meer dan teniet doen.

Vergelijk energieaanbieders

Wat moet u hiervoor doen? Heel simpel, surf naar energievergelijker

Gaslicht.com en kies voor een voordelige aanbieder of zet uw

energietarieven vast. Het verschil tussen de prijsvechters en de

standaardpakketten van de drie grootste energiemaatschappijen

bedraagt maar liefst 300 euro in het eerste jaar.

 Vergelijk energieaanbieders op Gaslicht.com

 

 

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl
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