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  Exclusief bij T-Mobile: de iPhone 3GS vanaf € 0,00

   Alle addertjes onderschept

Weet u wat u per minuut betaalt als u belt met uw mobiele telefoon?

Worden uw gesprekken afgerekend per seconde of per minuut? En

wanneer belt u buiten uw bundel tegen een veel hoger tarief? Geeft

uw provider aan wanneer uw bel/sms/databundel op is? Wanneer

vervallen uw belminuten? Kunt u de tussenstand van uw factuur

inzien?

Grote kans dat u de meeste antwoorden niet weet. Niet zo gek, want

de tarieven voor mobiel bellen zijn onbegrijpelijk en niet

goed vergelijkbaar. Dat vindt  de overheid en daarom moeten

telecombedrijven op korte termijn hun tarieven beter inzichtelijk maken

voor de consument. Tot 27 november hadden ze de tijd om met

voorstellen te komen. Rond april moet tarieftransparantie een feit zijn.

Bellen.com houdt u op de hoogte. Lees meer over afrekentrucs mobiel

bellen.

Tip: de Belwijzer houdt rekening met addertjes onder het gras!

Houdbaarheid beltegoed of belbundel

  

 

iPhone 3G S
Exclusief bij T-Mobile: iPhone
3G S vanaf € 0,00.

Online Internet + Bellen
Nu met gratis cadeau Philips
LivingColors Mini of
Nintendo DS Lite. Op=Op!

Tele2 3-in-1
Internet, Bellen en TV met
gratis gebruik HD Harddisk
Recorder t.w.v. €349,-.

Simonly.nl goedkoopste!
150 min + 100 sms € 6,95
500 min/600 sms € 14,95.

Tringg
Onbeperkt bellen, SMS’en en
data (3G) voor maar € 29,95
per maand.

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

Canaldigitaal HDTV
Digitale TV met HD voor maar
€ 19,95 p/mnd. Nu met
gratis monteur!

Kerstmarkt in België?
Plannen voor het bezoeken
van een kerstmarkt in één van
de Belgische steden? Zoek en
vergelijk dan de goedkoopste
hotels op LookingforBooking.

 

Tringg
Tringg
€ 24,95

Tringg
Tringg 3G
€ 29,95

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/vijf-jaar-vuurwerk.html
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Samsung

S5230

vanaf:

€ 7,- p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 3G

S

vanaf:

€ 44,95 p/mnd

Meer Apple

Nokia

N97

vanaf:

€ 24,95 p/mnd

Meer Nokia

Wie mobiel belt, heeft in veel gevallen te maken met een belbundel of

beltegoed. Bij abonnementen spreekt men over belbundel en bij

prepaid wordt het begrip beltegoed gebruikt. 

Onbeperkt houdbaar is niet meer...

Beide kennen een bepaalde houdbaarheid. Bij

abonnementen is de geldigheidsduur van een

belbundel doorgaans slechts 1 of 2 maand. Bij

prepaid vervalt het resterende beltegoed na 6 of

12 maanden wanneer het niet binnen die termijn

wordt opgewaardeerd. Bij andere providers is het

verplicht af en toe gebruik te maken van het

beltegoed (bijvoorbeeld één keer per halfjaar).

Slechts 1 provider hanteerde het principe: je krijgt

waar je voor betaalt en je betaalt voor wat je

krijgt. 'Wat van jou is, blijft van jou' was het devies

van het vroegere Orange, de enige met een echt onbeperkt beltegoed.

Hi -met Vodafone- nog een van de weinigen met een houdbaarheid

van 12 maanden,  verkort deze per 1 januari naar 6 maanden. Wie niet

binnen een half jaar opwaardeert, krijgt 30 dagen (i.p.v. 90 dagen) de

tijd om het tegoed aan te vullen. Lees hier waarom KPN

de geldigheidsduur verkort.

Tip: Let goed op de houdbaarheid van belbundel of beltegoed!

 

 

   Column: Mijn verlanglijstje voor internetbaas Neelie Kroes

Steve Ballmer van Microsoft bibbert voor haar en ze geeft Apples

Steve Jobs jeuk. Wat een mooi cadeau toch in deze decembermaand.

Neelie Kroes wordt de eurocommissaris voor Digitale Agenda (ICT en

Telecom). Dat belooft vijf jaar vuurwerk aan het digitale front, voorspelt

Erwin Boogert.

Lees zijn column verder én... geef Erwin vooral uw mening!

 

 

   Prijs/snelheid test november

Telfort Internet tot 20 Mb staat aan kop in de prijsklasse tot

240 euro. UPC Fiber Power scoort het best in alle andere

prijscategorieën. Dit blijkt uit de prijs/snelheidstest van iPing

en Internetten.nl van november. De vorige maand gaf

hetzelfde resultaat wat betreft internetabonnementen. 

Voor internet + bellen zijn de hoogste scores voor dezelfde providers

weggelegd.  Tele 2 Internet&Bellen evenaart Telfort hier in de

goedkoopste prijsklasse.

Wat totaalpakketten (Internet+Bellen+TV) betreft, voeren de

'DroomDeals van UPC' in alle prijsklassen de boventoon. Wij zijn van

plan de resultaten maandelijks te publiceren in de nieuwsbrief.

Tip: kijk op Internetten.nl voor de werkelijk geleverde snelheden

Tringg
Tringg 3G Buitenland
€ 29,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl
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Online springt in gat Het Net

Internetprovider Online heeft met Goedkoop

Internet op een slimme manier de toppositie

overgenomen van Het Net. Voor een vaste lage

prijs van 12 euro per maand biedt Online een 4 Mb verbinding en heeft

daarmee het goedkoopste breedbandpakket van Nederland. De

aanbieding geldt exclusief voor Internetten.nl en duurt tot 23 december.

Zoals bericht is KPN gestopt met Het Net, dat zich lange tijd

profileerde als 'goedkoopste internetprovider volgens Internetten.nl'.

Nu staat Online met Goedkoop internet bovenaan in de TOP 5 >1 Mb.

Net als bij Het Net is de lijnhuur niet inbegrepen. Lees hier meer.

Tip: TOP 5 goedkoopste breedband-pakketten

 

 

 

   Digitale TV met of zonder Internet&Bellen

CanalDigitaal, de aanbieder van televisie via de satelliet, heeft nu twee

aantrekkelijke, exclusieve acties op Digitelevisie.nl. Voor 10 of 20 euro

per maand kan men honderden zenders in 'SD of HD' kwaliteit

ontvangen, inclusief gratis installatie met een satellietset in bruikleen.

Lees hier meer.

Wie liever geen schotel aan huis wil (of mag) en

toch veel zenders in goede beeldkwaliteit, zou

kunnen kiezen voor de UPC Droomdeals of Ziggo

Alles-in-1. Beide kabelaars hebben scherpe acties

en bieden net als CanalDigitaal HDTV. U krijgt dan

internet, bellen en tv in 1 pakket. Voor het

allergoedkoopste totaalpakket moet u bij Tele2 zijn. Wie voor 31

december Internet, Bellen&TV van Tele2 bestelt, krijgt het eerste

halfjaar 25 euro korting per maand en een gratis HD Harddiskrecorder

in bruikleen.

Wanneer de beeldkwaliteit minder van belang is, maar de prijs des te

meer, kunt u beter kiezen voor Digitenne van KPN. U krijgt dan 23 tv-

en 19 radiozenders in digitale kwaliteit voor 8,50 euro per maand. Dat

is bijna de helft goedkoper dan UPC of Ziggo, zo promoot KPN het

product. De kabelaars  zetten zich daarentegen af met reclameuitingen

als 'meer zenders, beter beeld en geluid'. 

Digitenne is uit te breiden met Eredivisie Live Voetbal voor 10 euro per

maand. Vanaf 9 december wordt dit een maandcontract in plaats van

een jaarcontract.

Tip: vergelijk alle aanbieders op Digitelevisie of Totaalwijzer

 

 

   Gaslicht.com op 90e plek in Fast 500

Benergy is met de vergelijkingssites Gaslicht.com en Energiewereld.nl

op de 90e plaats geëindigd in de Deloitte Technology Fast 500 EMEA

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
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2009. Deze ranking betreft de 500 snelst groeiende technologie

bedrijven in Europa, het Midden Oosten en Afrika, gebaseerd op de

groei over een periode van 5 jaar. 

Ben Woldring, oprichter van Gaslicht.com en Energiewereld.nl, noemt

de 90e plek een mooie bekroning. "De startperiode van Gaslicht.com

rond 2003 was behoorlijk moeizaam doordat consumenten weinig met

energie bezig waren en de liberalisering ook nauwelijks van de grond

kwam. Dat Benergy met de sites Gaslicht.com en Energiewereld.nl

inmiddels een volwaardig zusje van Bellen.com genoemd kan worden,

blijkt wel uit de spectaculaire groei die het bedrijf sinds die tijd

doormaakt. Lees meer.

Het Bencom team wenst u fijne feestdagen en een goed(koop)

2010!
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