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Bestel nu Snel Internet + Bellen en ontvang € 50 retour

Vind het beste iPhone abonnement
Verdient uw iPhone een topnetwerk of een
abonnement met onbeperkt internet? Als
u binnenkort aan een nieuwe iPhone toe bent,
doet u er goed aan eerst te vergelijken. Begin
maart wijzigde KPN de abonnementen, T-Mobile
volgde begin april. Tijd dus voor een nieuwe
vergelijking van de drie grootste aanbieders van
deze populaire smartphone. Geen zin om de
verschillen te lezen? Raadpleeg de Belwijzer en/of upload uw
telefoonrekening voor mobiel beladvies op maat!

Bellen naar 088-nummers soms duur
Mobiele bellers kunnen soms onaangenaam verrast
worden als zij naar een 088-nummer hebben
gebeld. Sommige providers rekenen de nummers
namelijk buiten de bundel. En dat is kassa voor de
aanbieders! Het consumentenprogramma Kassa
besteedde hier onlangs aandacht aan. Ben
Woldring van Bellen.com zat in de uitzending om
een toelichting op bellen naar 088-nummers te

Alleen via Bellen.com:
Tot 20Mb/s Snel Internet en
voordelig Bellen van Online
met € 50 cashback cadeau.
Bekijk deze actie!
Apple iPhone 4
€ 99 Hi of Vodafone. Simonly
v.a. € 2,50 per maand. Kijk
nu op vtu.nl.
Sony Ericsson Xperia Arc
Nu voor slechts € 29,50 per
maand + onbeperkt internet!
Bestel nu direct op
t-mobile.nl.
Ben regelmatig
250 min/sms Actie: 50%
korting op internetbundel
BlackBerry Bold 9780
Nu 200 min/sms incl.
BlackBerry internet de 1e zes
maanden voor € 30. Bestel nu
op kpn.com.
Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85
Tringg
Sim-Only
€ 29,95
Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95
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geven. Lees verder
Ook 0900-nummers kunnen soms een flinke duit kosten! Sinds 1 april
mag het bellen via een vaste telefoonlijn naar zo'n nummer echter niet
meer kosten dan 15 cent per minuut. Dit geldt alleen voor...

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99
Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99

Is uw voicemailbox wel goed beveiligd?
Het bleek tot voor kort heel eenvoudig te zijn de
voicemail van klanten van Vodafone, inclusief die
van onze ministers, af te luisteren. Ook bij Tele2
en Telfort waren er problemen met de beveiliging
van voicemailboxen. Heeft u uw voicemailbox
eigenlijk wel beveiligd? Lees er hier meer over

Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Apple

iPhone 4
vanaf:

€ 55,- p/mnd

Eén tarief voor bellen naar vast en mobiel
Hoewel er steeds minder mensen met een vaste lijn
bellen, gebeurt er nog wel iets op dit terrein. Zo
heeft KPN per 1 april de tarieven van de BelVrij
abonnementen gewijzigd. Naar vast is duurder,
naar mobiel is goedkoper geworden. Bellen vanuit
huis kost voortaan zowel naar een gewone vaste
lijn als naar een mobiel 9 cent per minuut. Voor alle gesprekken geldt
een starttarief van 10 cent. Lees meer
Prijsvechter Tele2 is een actie gestart waarbij consumenten een gratis
draadloze telefoon krijgen bij een vaste telefonie abonnement van 15
euro per maand. Zonder draadloze telefoon is het abonnement 12,50
euro per maand. Bij KPN kost een vergelijkbaar abonnement 19 euro.
De aanbieding geldt tot 1 mei. Lees er hier meer over

Meer Apple

Samsung

Galaxy S
vanaf:

€ 27,45 p/mnd
Meer Samsung

HTC

Desire
vanaf:

€ 25,- p/mnd
Meer HTC

Column: Leuk hoor, zo'n iPad, maar ...
Nederland omarmt de iPad en andere tablet computers. Eind 2011 zijn
er zo’n 750.000 in omloop en het jaar daarna ongetwijfeld nog veel
meer. Operators kunnen nieuwe gadgets en databundels gaan
verkopen en het publiek maakt kennis met 'het nieuwe lezen'. Zo ook
onze columnist Erwin Boogert. Lees hier waarom hij zegt: 'Leuk hoor,
zo’n iPad. Maar even niet om boeken te lezen.'

Klaar voor de strijd om tabletklant
Tablets worden steeds populairder en
daarom is Tele2 met nieuwe
prepaidtarieven voor mobiel internet op
tablets gekomen. T-Mobile komt per 18
april eveneens met nieuwe
abonnementsvormen voor laptops en
tablets. Naar eigen zeggen biedt
Tele2 de laagste prijs per MB. Met een
speciale microsimkaart kan men overal in Nederland zonder dongel
gebruikmaken van mobiel internet op bijvoorbeeld een iPad of Galaxy

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl
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Tab. Lees hier verder

Mobiel internet buitenland Vodafone goedkoper
Vodafone heeft het onlangs
aantrekkelijker gemaakt om in het
buitenland gebruik te maken van mobiel
internet op een laptop of tablet. Het tarief
van de huidige data dagbundel voor
mobiel breedband ging met bijna de helft
omlaag. Lees hier alles over deze wijzigingen.
Tip: Vakantiebellen.com voor mobiel internet in het buitenland

Prijssnelheidstest maart
Net als de vorige twee maanden krijgt u bij Telfort
en UPC het abonnement met de beste
prijssnelheidsverhouding. Bij de overige pakketten
hebben zich wel een aantal verschuivingen
voorgedaan. Dat blijkt uit de testresultaten van van
de Internetten.nl iPing prijssnelheidstest maart
2011.

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.

De score is gebaseerd op de snelheid van een internetverbinding in
vergelijking met andere pakketten in dezelfde prijscategorie. Lees hier
welke abonnementen de hoogste score kregen.

Ziggo en Telfort steeds sneller
Ziggo gaat vanaf 1 april in fasen de snelheden van
méér dan een miljoen internetklanten fors
verhogen. Het gaat daarbij om de bundels
Alles-in-1 Basis en Plus en abonnement Internet
Z2. Het Plus abonnement krijgt een snelheid van
40 Mbps. Lees meer
Ook Telfort heeft nu een supersnel
internetabonnement tot 40 Mbps onder de naam Telfort Internet Max
voor de prijs van 27,50 euro per maand. Lees meer

Prijs- en zenderwijzigingen bij Digitenne
Bij Digitenne van KPN vinden er per 1 juni drie
wijzigingen plaats. De maandelijkse
abonnementsprijs wordt met 50 cent verhoogd naar
9 euro per maand. Ook het zenderaanbod en de
Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. Zo
wordt BBC One en Two toegevoegd. Digitenne
heeft op het moment een actie waarbij u de eerste
twee maanden gratis tv kijkt. Lees hier meer

KPN I-TV duurder; internet goedkoper
KPN maakt het duurste internetabonnement 5 euro per maand
goedkoper. In plaats van 50 euro gaat Internet Premium 45 euro per
maand kosten. Daarnaast wordt Interactieve TV een euro duurder per
maand. Hierdoor wijzigen de prijzen van de Alles-in-één pakketten ook.
Met ingang van 22 mei gaan de nieuwe prijzen in. Lees meer
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Tip: vergelijk Alles-in-één op Totaalwijzer.nl

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. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen.
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