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Overstappen nu nog makkelijker met de overstaphulp

Ben Woldring lanceert nieuwe vergelijkingssite
Op 2 juli j.l. heeft Ben Woldring zijn
9e vergelijkingssite gelanceerd.
Op LookingforBooking kan men hotels zoeken, vergelijken en boeken
bij de beste aanbieders. Alle 2100 hotels in Nederland en al ruim 7800
in o.a. België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk worden vergeleken.
Het overzicht van buitenlandse hotels zal dagelijks verder groeien
doordat hoteliers de mogelijkheid hebben om hun hotelinformatie toe te
voegen. Ook deze site kan de consument weer veel voordeel
opleveren. LookingforBooking wordt gerund door mede eigenaar
Gerlof Bos en internetondernemer Ben Woldring.
Tip: Weekendje weg? Zoek en boek uw hotel bij de goedkoopste
aanbieder op LookingforBooking!

Column: Vakanties zullen nooit meer...

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Snel en Simpel
Overstappen
De Overstaphulp van Het Net.
Het Net Helpt: overstaphulp,
maandcontract & veel
voordeel.
Superactie van Tele2
Exclusieve actie: Tele2 tot
4Mb/s internet voor een vaste
lage prijs van € 14,95 en
gratis gebruik draadloos
modem (t.w.v. € 149,-)
Tele2 triple play
Nu met gratis installatie
door monteur! Tele2
Internet, bellen & TV met o.a.
tot 20Mb/s internet,
voordelige vaste telefonie en
meer dan 70 digitale TV- en
radio-zenders.
Goedkoopste Sim Only
Ben vanaf € 1,- per maand!
Ga nu naar www.simonly.nl
Hoe snel is uw verbinding?
Download gratis Nuria en leer
hoe snel uw verbinding is.
Gratis alert bij up/downgrade!
Download Nuria 3.5 hier.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25
p/mnd. Meer dan 650.000
webruimtes online!
Bespaar op uw
energierekening
Vergelijk en bespaar direct
enkele honderden euro's op
uw energienota!

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95
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Mobiele communicatie drukt zo’n stempel op ons leven, dat we niet
eens meer zonder telefoon en internet weg kunnen. Is telefoonloos
reizen dan hét grootste avontuur dat we tegenwoordig kunnen
verzinnen?
Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95
Vodafone
Scherp 225
€ 9,95 | € 7,45
Vodafone
Scherp 275
€ 13,95 | € 9,45

Voicemail ontvangen nog niet gratis

Voicemail ontvangen wordt gratis schreven we in de laatste
nieuwsbrief. Helaas zult u nog een jaar lang moeten betalen voor een
voicemailbericht als u in een andere Europese lidstaat bent. Pas op 1
juli 2010 treedt deze maatregel in werking. En niet per1 juli 2009 zoals
diverse media ons wilden doen geloven. Alleen voor T-Mobile
abonnees, Vodafone klanten en prepaidklanten van KPN is het
ontvangen van voicemail nu al gratis (maar niet het afluisteren).

Vodafone
Scherp 325
€ 17,95 | € 11,45
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Tip: Schakel uw voicemail uit, dat scheelt drie(dubbele) kosten! Hoe
dit moet, leest u op Vakantiebellen.com
Samsung

S5230

KPN en T-Mobile flexibel bezig

vanaf:

KPN wijzigt per 1 juli de Flexibel abonnementen voor mobiel bellen.
T-Mobile vernieuwt per 7 juli de Flex abonnementen. Prijsafspraken?
Uitgesloten, gelet op de grote verschillen! De enige overeenkomst is
dat beide operators 'iets' doen met buitenbundeltarieven. KPN
verhoogt ze en wat T-Mobile doet, leest u hier.

€ 12,50 p/mnd

Tip:
raadpleeg
de
Belwijzer
goedkoopste abonnement!

5800 XM

Mobiel

en

vind

het

Meer Samsung

Nokia

vanaf:

€ 17,- p/mnd
Meer Nokia

Nokia

Vlotter wisselen van provider
Er is veel gespeculeerd over wie er
achter de reclamecampagne van ‘De zak’
zou zitten. Op 30 juni werd bekend dat dit
Tele2 was. In de campagne worden
consumenten opgeroepen om hun
provider de zak te geven.
Reden voor deze actie is een wijziging in
de telecommunicatiewet die op 1 juli is ingegaan. Door deze
wetswijziging hoeft u nooit meer te balen dat u weer te laat bent met
het opzeggen van uw telefonie, internet of tv abonnement. Elk
contract dat ooit stilzwijgend is verlengd, heeft maximaal een
opzegtermijn van één maand. Kijk terug wat Bellen.com medewerker
Mark Wierenga hierover zegt in Consumenten24 (tv).
Tip: vergelijk eerst op Bellen.com, Internetten.nl of
Totaalwijzer.nl voor u uw provider de zak geeft

N96
vanaf:

€ 20,75 p/mnd
Meer Nokia

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl

Snelheidsverhoging Ziggo gefaseerd

Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
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Breedbandgekte.nl

In onze vorige nieuwsbrief stond te lezen dat de snelheidsverhoging
van de Ziggo internetabonnementen per 1 juli voor alle abonnementen
zou gelden. Echter, op dit moment is alleen nog maar Z3 en Alles-in-1
Extra in snelheid verhoogd.
In eerste instantie gaat de downloadsnelheid omhoog tot maximaal 50
Mb en de upload tot 5 Mb. Later dit jaar wordt dat maximum 80 Mb en
krijgen de inwoners van Amersfoort, Enschede, Meppel, Maastricht,
Tilburg en Heerhugowaard zelfs al 120 Mb. De verhogingen vinden
gespreid over een aantal weken plaats. Wie een Z3- of Alles-in-1 Extra
abonnement neemt, krijgt de hogere snelheden per direct.
Tip: Kijk hier voor meer info over de gefaseerde snelheidsverhoging

Samenwerking Online en Canal Digitaal
Internetprovider Online en aanbieder van digitale tv CanalDigitaal zijn
gestart met de verkoop van een gezamenlijk totaalpakket van internet,
telefonie en digitale tv. Het triple play abonnement is verkrijgbaar in
een aantal varianten vanaf € 44,95 per maand. Lees meer over dit
totaalpakket.

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

Tip: vergelijk internet + bellen + tv op Totaalwijzer.nl

Publieke omroep start met HDTV

Nog geen goede reden kunnen vinden om een
HD-televisie te kopen? Misschien verandert dat
binnenkort. Op 4 juli is de publieke omroep gestart
met het uitzenden van programma’s in
HD-kwaliteit. De uitzendingen zijn te zien op de
kanalen Nederland 1, 2 en 3.
Om ze te volgen heeft u, naast een HD ontvanger, ook een digitaal tv
abonnement nodig. Abonnees van Ziggo, Delta, UPC en
Caiway kunnen de drie publieke HD-kanalen zonder extra kosten
bekijken. CanalDigitaal voegt alleen nederland 1 toe aan het HD
zenderaanbod. Over de toevoeging van Nederland 2 en 3 wordt in een
later stadium een besluit genomen.
Tip: Kijk voor een digitaal TV abonnement op Digitelevisie.nl
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