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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

Telecom E-zine
januari 2012

Beste relatie,
Een nieuw jaar start vaak met goede voornemens. Als we
economen mogen geloven, wordt 2012 een guur jaar, waarin
meer mensen minder geld hebben om ‘extra dingen’ te doen.
Een goed voornemen is uw telecom én energiefactuur eens goed
onder de loep te nemen. Het kost hooguit 5 minuten en u
bespaart honderden euro’s. Wij helpen u graag met onze gratis
Belwijzer en RekeningScan voor een lagere telefoonrekening!
En u blijft er warmpjes bijzitten als u Gaslicht.com raadpleegt
en zo nodig overstapt. Met uw besparing kunt u er lekker op uit
in een hotel, waarbij u de voordeligste boekingssite vindt via
LookingforBooking.com. Vergelijken loont!
Veel lees- en bespaarplezier!
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Ben regelmatig
250 min/sms voor € 9,99 €
6,99 per maand zonder
jaarcontract. Nu tijdelijk 50
min/sms gratis! Actie geldig
t/m 17 januari. Bestel nu op
ben.nl.
BlackBerry Torch 9860
Exclusief bij KPN, nu vanaf
€ 18,75 /mnd. Bestel direct op
kpn.com.
Gratis iPhone 4S aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar.
Alle providers abonnement en
verlenging.
Exclusieve UPC webdeal
Nu 6 maanden korting op het
UPC Alles-in-1 Voordeelpakket
met 50 Mb inclusief Film1 voor
de wintermaanden. Klik hier
en bestel direct op Upc.nl.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 900.000 webruimtes
online!

Regelmatig 250 min/sms per maand van
€ 9,99 voor € 6,99 per maand.

Mobiele telefonie

Ben
regelmatig

Tariefverhoging KPN onbeperkt vast bellen
KPN past de prijzen aan van
abonnementen, waarbij abonnees met
een vaste aansluiting onbeperkt kunnen
bellen. Voor de InternetPlusBellen
abonnementen moet straks 50% meer worden betaald. Naast het
onbeperkt bellen naar vaste nummers, kunnen klanten voortaan

€ 9,99 | € 6,99
Simyo
geregeld

€ 9,99 | € 6,99
Tele2
Sim Only 300

€ 7,00
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ook onbeperkt bellen naar alle Nederlandse mobiele nummers
voor een vast bedrag per maand.

Youfone
250 1 jaar

€ 5,85 | € 5,36

» Lees meer

Telfort
300 sim only

Wat als mijn provider de voorwaarden wijzigt
Providers van telefonie, internet of
televisie wijzigen regelmatig de
voorwaarden en tarieven van
abonnementen. Wat zijn dan mijn
rechten? Wanneer mag ik het
abonnement opzeggen? Zulke vragen
ontvangen we regelmatig, daarom
hieronder informatie over uw rechten en plichten.

€ 10,95 | € 7,95
» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Apple
iPhone 4S 16GB

» Lees meer

vanaf:
€ 40,- p/mnd

Tariefverhoging Telfort mobiel internet
Een half jaar na KPN, Vodafone en
T-Mobile heeft ook Telfort de tarieven
voor mobiel internet op de smartphone
verhoogd. Daarnaast is prepaid
gewijzigd. Benieuwd of Telfort nog
steeds voordelig is en voor wie het

Meer Apple
Samsung
Galaxy S II
vanaf:
€ 30,- p/mnd

geldt?
» Lees meer

Meer Samsung
Samsung
Galaxy S

Het populairste toestel van 2011
Op Bellen.com hebben we gekeken naar
welke mobiele telefoon in 2011 de
meeste aandacht uitging. Dat dit een
smartphone zou zijn, is geen grote
verrassing. Nieuwsgierig welk toestel het
is?
» Lees meer

vanaf:
€ 21,83 p/mnd

Meer Samsung
» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer

Internet
Prijssnelheidstest december
In de uitslag van de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest december 2011 hebben
een aantal spectaculaire verschuivingen
plaatsgevonden ten opzichte van de maand
daarvoor.
Het is Tele2 gelukt in alle categorieën op de
eerste plaats te staan!
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Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl

» Lees meer

Column: Winkeliers zijn niet blij met u

De Telecom e-zine is een
uitgave van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsbrief gelden op
het moment van uitgifte maar
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Column Erwin Boogert - Winkeliers zijn
niet blij met u. Onze zucht naar koopjes,
besparen en prijsvergelijken is een plaag
voor de middenstand in de Nederlandse
winkelstraten. En dat allemaal door dat
verdraaide mobiele internet.
» Lees meer

Beste providers in de prijssnelheidstest 2011
Ok, het laatste lijstje. Ook de
Internetten.nl iPing prijssnelheidstest
leverde het afgelopen jaar weer een lijst
met de beste providers op. Een klein
tipje van de sluier: Telfort en UPC staan
net als in 2010 bovenaan. Maar in welke
categorieën ? En wie is de derde
provider die met een nummer 1 notering
in deze lijst staat?

kunnen sindsdien gewijzigd
zijn. Deze nieuwsbrief is met
de grootste zorgvuldigheid
samengesteld,
aansprakelijkheid kan Bencom
echter niet aanvaarden! Aan
de inhoud kunnen geen rechten
worden ontleend.
Adverteren in deze
nieuwsbrief? E-mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
Is uw e-mailadres gewijzigd?
Dan kunt u hier uw gegevens
wijzigen.

» Lees meer

Digitale tv
KPN breidt Interactieve TV weer uit
KPN breidt de zenders en het filmaanbod
voor Interactieve TV flink uit. Naast
nieuwe digitale tv-kanalen BravaNL en
Family7 wordt het aanbod van actuele
films en animatiefilms via Video on
Demand met zo’n 80 titels uitgebreid.
» Lees meer

Ziggo Live TV nu ook op iPhone en iPod
In het bezit van een iPhone, iPad of iPod en
kijkt u tv via de kabel van Ziggo? Dan is er
goed nieuws. Op deze apparaten kunt u tien
zenders gratis live bekijken. Dat kan via de
Ziggo TV app, die ook nog eens uitkomst
biedt als programmagids. Benieuwd naar
meer sterke punten?
» Lees meer

Reageren | Doorsturen | Mijn gegevens | Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons
ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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