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Bel & SMS gratis met Hyves Mobile vrienden

UPC Alles-in-één Zakelijk
Voordelig Bellen, Digitale
televisie, 25 MB Internet met
Servicedesk voor
ondernemers en 1 factuur
voor alle diensten. Kijk nu op
upc.nl/business
Online Cashback actie
Snel Internet + Bellen Soms
voor € 27,50 p/mnd. Nu geen
aansluitkosten èn alleen via
Internetten.nl € 75,cashback cadeau!
Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | Simpel 2,50
Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.
Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd

Honderden euro's besparen met de RekeningScan
Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Dat
horen we eigenlijk continu. Ja, natuurlijk willen we
lagere kosten, maar hoe regelen we dat dan? Met
deze nieuwsbrief kunt u in ieder geval aanzienlijk
besparen op uw abonnementskosten voor telefoon, internet en tv! Veel
lees- en bespaarplezier!
Waarschijnlijk betaalt u teveel voor uw mobiele abonnement. Ben
Woldring: “Niet verbazingwekkend gezien de ruim 366 abonnementen
die veelal met meerdere voordeelbundels te combineren zijn. En het
kan u niet ontgaan zijn: ook worden minuten steeds vaker naar boven
afgerond. Belbundels raken hierdoor sneller op, waarna dure minuten
moeten worden afgerekend.“Vanaf nu kunt u In een paar tellen een
paar honderd euro's besparen op uw mobiele telefoonrekening. Dat is
nu mogelijk met de RekeningScan. Om het vergelijken van
telefoontarieven nog makkelijker te maken, heeft Bellen.com vorige
week de RekeningScan geïntroduceerd.
Met deze innovatie kunt u als mobiele beller zelf uw telefoonrekening
uploaden. De site rekent automatisch uit hoeveel u kunt besparen kan
en welk abonnement het goedkoopst is. Ook krijgt u razendsnel een
uitgebreide analyse van uw belgedrag in beeld. Op dit moment
ondersteunen we de meeste rekeningen van Ben, Hi, KPN, Telfort,
T-Mobile en Vodafone. Lees hier hoe het werkt en wat uniek is aan de

Yourhosting
.nl-domeinnaam nu € 4,75. Is
uw domeinnaam nog vrij?
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!
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.

Tringg
Sim-Only
€ 29,95
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tool.
Tip: upload uw telefoonnota en ontvang direct een gratis maatadvies

Welke provider kiest u voor de iPhone?
Vorige week zijn de prijzen van de iPhoneabonnementen van KPN en Vodafone bekend
geworden. Meer weten welke abonnementen ze
voor de iPhone 4 vanaf 29 november in de
aanbieding hebben? Hier hebben we de overeenkomsten en
verschillen tussen T-Mobile -iPhone provider van het eerste uur- en de
newbies op een rijtje gezet.
We zijn benieuwd naar welke operator uw voorkeur uitgaat als u nu
voor een nieuwe iPhone zou kiezen! Is de laagste prijs het criterium,
het beste netwerk, de hoogste internetsnelheid of onbeperkt internet?
Hoe dan ook, bedenk dat KPN en Vodafone gaan afrekenen per
minuut waarbij er afgerond wordt naar boven. Dit is vele malen duurder
dan afrekenen per seconde zoals bij T-Mobile! Voor de prijs hoeft u
dus niet naar Vodafone of KPN te gaan. Het internet is bij deze twee
wel sneller maar beperkter. U kunt dit weliswaar uitbreiden met extra
databundels, maar dit kost natuurlijk meer.
Het is opmerkelijk dat de meerderheid blijft kiezen voor T-Mobile,
ondanks al het geklaag. Althans, volgens een peiling op de website
van de iPhone club. Van de 3690 stemmen kiest meer dan de helft
voor T-Mobile (56%), ongeveer een derde voor Vodafone (30%) en de
rest is voor KPN, Hi, Telfort en MTV.

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)

Samsung

i9000
Galaxy S
vanaf:

€ 23,95 p/mnd
Meer Samsung

Tip: vergelijk nu al alle iPhone-abonnementen met de Belwijzer

Nokia N8 review

HTC

Desire
Bellen.com kreeg van Nokia een N8 om dit nieuwe
vlaggenschip uitvoerig te kunnen testen. Er is al
veel over de N8 geschreven en de kritieken waren
helaas niet altijd even lovend. Wij hebben het
toestel uitvoerig inmiddels uitgebreid uitprobeerd.

vanaf:

€ 19,95 p/mnd
Meer HTC

En, is het ook wat?
Lees hier welke primeurs en indrukwekkende (on)mogelijkheden de N8
heeft.

BlackBerry

Tip: kijk hier voor de Nokia N8 i.c.m. een abonnement

9700 Bold
vanaf:

€ 19,95 p/mnd
Meer BlackBerry

iPing Prijssnelheidstest oktober
De resultaten van de iPing prijssnelheidstest oktober 2010 op
Internetten.nl. zijn nagenoeg dezelfde als van september. Telfort haalt
weer de hoogste score bij de internetabonnementen. Online staat nog
steeds op de tweede positie in dezelfde categorie, maar kreeg er een
punt bij. Alice staat nog altijd op nummer 1 bij de Internet+Bellen
pakketten in de categorie tot € 360,-.

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl

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 opnieuw bevestigd. Ook Telfort
grijpt de beoordeling aan door op haar website te vermelden dat
Internet Pus op nummer 1 in de prijssnelheidstest staat.

Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
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Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

Internet abonnementen (tot € 240):
Telfort Internet Plus iPing rating 5
Online Snel Internet iPing rating 5 (was 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):
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard iPing rating 3

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

Tele2 TV, Internet en Bellen tot 20 Mb iPing rating 4
Tip: resultaten iPing Prijssnelheidstest

KPN en Hi vernieuwen mobiel internet
Sinds 1 november biedt KPN eenvoudiger en overzichtelijker
abonnementen voor mobiel internet op laptop of tablet computer. De
belangrijkste wijziging heeft te maken met de opbouw van het
abonnement.
Er is nu één abonnementsvorm, met
maandelijks meer data om online te zijn, met
één uniform tarief binnen- en buiten de bundel,
en zonder snelheidsverlaging bij meerverbruik.
Mobiel Internet Basis, Extra of Premium kost
respectievelijk 20, 30 en 40 euro per maand.
De prijs per MB blijft binnen en buiten de
bundel gelijk.
Daarnaast heeft KPN speciale software ontwikkeld voor het beheer en
monitoren van het verbruik. De toepassing is zo in te stellen dat je een
waarschuwing krijgt als je een bepaalde hoeveelheid data hebt
verbruikt. Lees meer
Op hetzelfde moment is op dezelfde manier mobiel breedband bij Hi
aangepast. Dat betekent hogere snelheden en lagere maandprijzen.
Net als bij KPN heeft Hi ook prepaid mobiel internet.
Tip: vergelijk mobiel internet op de laptop
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Novemberacties voor internet, bellen en tv
Voor de novembermaand hebben we de beste aanbiedingen voor
Internet, Bellen en TV weer op een rijtje gezet. Hiermee worden de
goedkoopste abonnementen van Nederland bedoeld die daarom in de
TOP 5 staan.
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. Benieuwd wie deze
maand de beste aanbieding heeft?

Uitbreidingen en mooie aanbiedingen
Tele2 is gestart met interactieve tv over het
VDSL netwerk waarmee snelheden tot 50 Mb/s
mogelijk zijn. Het 3-in-1 pakket kost € 34,95
per maand in het 1e jaar. De prijs voor deze
internetsnelheid ligt ver onder het
marktgemiddelde.
Wist u dat er In Nederland nu al bijna 5 miljoen
digitale aansluitingen zijn? Alleen al bij KPN
komen er wekelijks zo'n 4000 klanten bij voor Interactieve TV. Dankzij
het toenemende aantal Internet+Bellen+TV abonnees heeft ongeveer
een kwart miljoen huishoudens inmiddels digitale tv via internet van
KPN. Daarnaast zijn er nog ruim 3 keer zoveel abonnees op Digitenne,
tv via de ether.
Ook Online biedt nu digitale tv via de ether. Hierdoor heeft u bij deze
provider de keus uit internet+bellen+ tv in één pakket zowel via de
satelliet als de ether. Met een maandprijs van 28,50 euro is Online de
voordeligste aanbieder van een 3-in-1 pakket met internettoegang,
vaste telefonie en digitale tv.
De overige aanbieders zitten intussen ook niet stil. Zo blijven
CanalDigitaal en UPC hun HD zenderaanbod uitbreiden. Sinds 1
november heeft de satellietaanbieder Eredivisie Live 1 HD toegevoegd
en vanaf december komt de HD erotiekzender Penthouse bij het
HDTV-pakket. Ook is de eerste zender van de publieke Engelse
omroep BBC nu als vrij te ontvangen zender beschikbaar voor
satellietkijkers. Bij UPC is sinds 1 november de Belgische zender
Ketnet/Canvas toegevoegd, waarmee het aantal HD- zenders in het
UPC HDTV-abonnement op 18 zit.
Tenslotte, onze grootste kabelaar Ziggo heeft aantrekkelijke acties
rond digitale tv en Alles-in-1. Zo is het HDTV pakket 3 maanden gratis.
Bij Alles-in-1 kost de HD ontvanger geen 199 euro maar 49 euro. De
interactieve HD recorder is maar liefst 310 euro goedkoper. Lees hier
wat nog meer gratis is.
Tip: vergelijk op Digitelevisie alle digitale tv abonnementen

Internetten.nl voorgedragen voor nominatie IPv6 Awards
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Internetten.nl is voorgedragen voor de nominatie voor
de IPv6 Awards. Dit is gebeurd op basis van plannen en
uitgevoerde activiteiten van Bencom op het gebied van
IPv6. Er zijn zes categorieën gedefinieerd waarin prijzen
worden uitgeloofd: Overheid & Not-for-profit, Onderwijs,
Bedrijfsleven, Internet Service Providers, Publicatie en Particulieren.
Internetten.nl is genomineerd in de categorie Bedrijfsleven.
De IPv6 Awards zullen worden uitgereikt tijdens het jaarcongres van
ECP-EPN op donderdag 25 november te Scheveningen. Ze zijn in het
leven geroepen om extra aandacht te vragen voor de noodzakelijke
overstap van IPv4 naar IPv6. IPv6, horen wij u denken. Wat was dat
ook al weer? Lees er hier meer over.

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.
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