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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
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Alles-in-1 van UPC: de eerste 3 maanden € 35,- p.m.

Voorkom vakantiebelkater
De zomervakantie staat voor de deur. Gaat u als
zoveel Nederlanders naar het buitenland en neemt
u uw mobieltje mee? In deze nieuwsbrief tips om
een vakantiebelkater te voorkomen. Immers, op
vakantie gaan is leuk, maar een onaangename
verrassing in de vorm van een 'billshock' is
vervelend. Lees hier hoe u dat kunt voorkomen.
Ook als u niet over de grens gaat, kan bellen, internetten, navigeren
en e-mailen via de smartphone een extreem hoge telefoonrekening
veroorzaken. In deze nieuwsbrief nuttige tips om ook die kosten zo
laag mogelijk te houden. Veel leesplezier!

UPC CI+ Module
Scherp beeld en veel zenders?
Nieuw: de CI+ Module van
UPC. Plug and Play! Klik hier
voor meer info.
Samsung Galaxy S II
Nu de hele zomer 100%
korting op je i-Abonnement!
Bestel direct op t-mobile.nl.
Ben regelmatig
250 min/sms voor voor € 6,99
per maand. Actie: 50
min/sms gratis!
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!
Nu op Simonly.nl
Simyo Sim Only v.a. € 2,99
per maand maandelijks
opzegbaar.

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Tip: raadpleeg voor vertrek de checklist op Vakantiebellen.com

Zomer lang gratis bellen, sms'en en surfen
De hele zomer gratis bellen, sms'en en surfen? Dat
kan bij T-Mobile. Deze zomer is elk nieuw
i-Abonnement gratis. Wie nu een 2-jarig
i-Abonnement afsluit, kan tot de herfst gratis
bellen, sms’en en onbeperkt internetten bij gebruik
binnen de bundel in Nederland.

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85
Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95
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U heeft de keuze uit vijf varianten waarbij per seconde afgerekend
wordt. Tijdens de actieperiode betaalt u alleen 30 euro aansluitkosten,
kosten die buiten de bundel vallen en eventuele kosten voor
de smartphone. Lees hier de details.
Tip: een i-Abonnement is niet alleen bedoeld voor een iPhone!

Vodafone pakt uit in de vakantie
Als Vodafone klant zit u helemaal goed als u over
de grens gaat. Met ingang van 1 juni is bellen en
gebeld worden in het buitenland goedkoper
geworden. Daarnaast is de dekking van 'Internet op
Reis' fors uitgebreid. Zodoende kunt u ook in
Turkije, Japan en Australië gewoon blijven e-mailen
en twitteren zonder 'billshock'. Ook het bellen en
sms'en naar het buitenland is aantrekkelijker geworden. Volgens
Vodafone kan het voordeel oplopen tot meer dan 75 procent.

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99
Ben
vaak
€ 19,99 | € 15,99
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Samsung

Galaxy S
II
vanaf:

Tip: Vergelijk tarieven > in het buitenland > naar het buitenland

Ben rekent af per minuut; Simyo volgt?
Per 1 juni heeft Ben haar tarieven en het afrekenmodel
gewijzigd. Voortaan wordt per minuut afgerekend in
plaats van per seconde. We zijn benieuwd of Simyo het
voorbeeld van Ben zal volgen aangezien hun sim-only
abonnementen nagenoeg identiek zijn...

€ 22,45 p/mnd
Meer Samsung

Apple

iPhone 4
vanaf:

€ 60,- p/mnd

Ter introductie van de nieuwe tarieven geeft Ben een
jaar lang 50 gratis belminuten of sms'jes. Daardoor staat Ben
regelmatig aan kop in de TOP 5 Sim only op Bellen.com. Dat betekent
dat de provider -samen met Youfone- het laagste minuuttarief van
Nederland heeft! Je kunt voor 2,3 cent bellen of een sms'je
versturen. Het unieke van Ben is dat je niet vastzit aan een
jaarcontract.
Weten met wie u het voordeligst uit bent? Door op deze beveiligde
pagina uw telefoonrekening te uploaden, krijgt u met de
RekeningScan direct een onafhankelijk en gratis advies op maat.

Meer Apple

Samsung

Galaxy S
vanaf:

€ 15,- p/mnd
Meer Samsung

Sms'en voor 1 cent, gratis of WhatsAppen?
Goed nieuws voor mensen die gigaveel sms'jes
versturen, niet nieuwerwets 'WhatsAppen' en geen
abonnement hebben bij Hi. Deze provider heeft nu
ook een 'eindeloos' sms-bundel voor prepaid. Met
deze bundel kun je 1000 smsjes per maand
versturen voor een tientje. Sms'en kost dan nog
slechts 1 cent per bericht. Lees meer. Nog
goedkoper tekstberichtjes versturen? Gebruik WhatsApp! Gratis
sms'jes versturen? Ga dan naar Hyves Mobile die de bundels per 1
juni nog vollerrrrr gemaakt heeft met elke maand 1000 sms'jes extra.
Tip: WhatsApp in het buitenland alleen via (gratis) wifi

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl

Column: de ondergang van internet op vakantie

Energiewereld.nl
LookingforBooking.nl
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Column Erwin Boogert - De vakantie begint
lekker dit jaar. De spookrekeningen voor mobiel
internetten in het buitenland behoren voor de
meesten tot de verleden tijd. Maar er dreigt een
gevaar. Mogelijk kunnen we over een paar jaar
helemaal niet meer mobiel surfen aan de
Middellandse Zee. Benieuwd waarom? Lees het in de column van
Erwin Boogert: De ondergang van internet op vakantie.

Prijssnelheidstest mei
Voor alweer de 15e week op rij staat Telfort op de
eerste plek in de categorie internetabonnementen
tot € 240 per jaar. In de overige categorieën,
'Internet+Bellen' en 'Internet+Bellen+TV' zijn wel
een aantal verschuivingen te zien. Welke dat zijn,
is te lezen in de testresultaten van de Internetten.nl
iPing prijssnelheidstest mei 2011.
De prijs/snelheidsscore is gebaseerd op de snelheid van een
internetverbinding in vergelijking met andere pakketten in dezelfde
prijscategorie. Lees hier welke abonnementen de hoogste score
kregen.

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.

KPN mobiel internet over de grens minder duur
KPN verlaagt deze zomer het tarief voor mobiel
internetten in het buitenland waardoor gebruikers
van de smartphone op vakantie of zakenreis
minder duur uit zijn. Onverwacht hoge
roamingkosten moeten daarmee tot het verleden
behoren wat KPN betreft. Lees hier meer

Grote zenderuitbreiding bij KPN ITV en Digitenne
Per 1 juni heeft KPN het televisie- en radioaanbod
voor het Basis- en
Pluspakket aanzienlijk uitgebreid. Zo
zijn aan beide
pakketten BBC-zenders toegevoegd. Wie nu Internet,
Bellen en TV van KPN in één bestelt op Totaalwijzer.nl,
krijgt de eerste 3 maanden korting en een draadloze verbindingsset
gratis.
Ook het zenderaanbod bij Digitenne is kwalitatief
en kwantitatief verbeterd. Naast BBC 1 en 2 is
hier de meest in het oog springende toevoeging het
pornokanaal Meiden van Holland. Lees er meer
over op Digitelevisie.nl.

Digitale tv standaard bij Ziggo
Ziggo klanten kunnen binnenkort 5 analoge
zenders minder ontvangen. Het bedrijf doet dit om
ruimte vrij te maken voor meer digitaal aanbod
waaronder HD zenders en Interactieve Televisie.
Digitale televisie wordt straks de standaard bij
Ziggo. Daarnaast gaat de kabelaar het digitale
aanbod verbeteren en worden de pakketten
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simpeler. Lees er hier meer over. Wat verandert er voor u? Met behulp
van uw postcode kunt u op evenomschakelen.nl precies zien welke
analoge zenders er bij u van frequentie veranderen en welke er
verdwijnen.
Tip: Interactieve HD recorder nu voor € 99 en gratis installatie bij
Alles-in-1

Overstappen op vaste of variabele energietarieven?
1 juli aanstaande is het weer zover. Dan worden de
nieuwe energietarieven door de verschillende
energieleveranciers bekendgemaakt. Maar wat is
nu verstandig, een energiecontract met variabele of
vaste tarieven afsluiten. Humberto Tan van BNR
Radio had hier met Ben Woldring van Gaslicht.com
een gesprek over. Dit interview is hier terug te
luisteren.
Tip: kijk op Gaslicht.com voor het overzicht van de pakketten
met vaste energietarieven.

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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