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Website van het jaar? Stem op ons & win een Wii of een camera!
 

 

Echt voordelig bellen in NL én naar het buitenland!

   Website van het jaar? Stem en win

Bellen.com is genomineerd voor de Website

van het jaar! Gedurende vijf weken -nog tot

maandag 8 december- beoordeelt het

Nederlandse publiek de genomineerde websites

op hun inhoud, navigatie en vormgeving.

De site met de hoogste gemiddelde score wordt

beste website van 2008 en de website met het

hoogste aantal stemmen wordt de populairste

website van 2008. Bellen.com is genomineerd in

de categorie ISP & Telecom.

Stemmen is eenvoudig, en u maakt kans op

fantastische prijzen! Dit jaar worden vijf Nintendo Wii spelcomputers

verloot en tien Canon Powershot fotocamera's. Stem nu op ons &
win een Wii of camera! Alvast hartelijk dank voor uw stem.

Verrassing
Voor de trouwe bezoekers van Bellen.com zit er snel weer een mooie

verrassing aan te komen. Maar daarover binnenkort meer...

Snelheidsperikelen KPN, Vodafone, Ziggo, Het Net

  

 

Hema mobiel prepaid
Echt voordelig bellen in NL én
naar het buitenland!

Gratis Digitenne testen
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 7,50 per
maand en overal te
gebruiken. Nu 1 maand gratis
uitproberen!

Internet + Bellen van
Online
Internetten en voordelig
bellen met uw vertrouwde
nummer voor slechts € 15,-
per maand en zonder vast
KPN abonnement!

Alice Comfort
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd. Exclusieve
actie: nu met gratis Philips
Living Colors Mini t.w.v. €
109,-!

Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor

Gratis mobiel TV
24 mnd gratis mobiel TV
en gratis Nokia N96

Telfort Internet
Tot 4Mb snelheid tijdelijk voor
maar € 14,95 p/mnd.
Inclusief de kosten voor de
vaste lijn!

Ben ouderwets
Ben ouderwets sim-only voor
slechts € 2,50, klik hier!

Superactie bij Tele2
Internet en Bellen nu met
gratis minilaptop!
Let op: Laatste weken!

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/website_vh_jaar08.html
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Nokia

N96

vanaf:

€ 29,50 p/mnd

Meer Nokia

Nokia

N95

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer Nokia

LG

Renoir

vanaf:

€ 28,- p/mnd

Meer LG

De afgelopen weken kenmerkte

zich door snelheidsperikelen. Zo

heeft Provider Het Net per 17

november de snelheid verhoogd

van Snel Surfen. Van alle

varianten zoals SnelSurfen &

Bellen en SnelSurfen zonder

vaste lijn is de

downloadsnelheid verdubbeld. Ook de uploadsnelheid is

verhoogd. Lees hier voor wie de nieuwe snelheid geldt.

Ziggo, het grootste kabelbedrijf van Nederland, verhoogt deze

maand de internetsnelheden van alle abonnementen. Zo gaat

Alles-in-1 Basis van 0,8 naar 1 mpbs, Alles-in-1 Plus van 8 naar 10

mbps en Alles-in-1 Extra van 16 naar 20 mbps. De prijzen van alle

abonnementen blijven ongewijzigd, evenals de

(meeste) uploadsnelheden. Lees meer

Vodafone is teruggekomen op het besluit om de snelheid voor Mobiel

Internet te verlagen naar 256 Kbps. Op 20 november heeft de

provider besloten om de downloadsnelheid voor mobiel internetten op

je telefoon te handhaven op de maximaal beschikbare

netwerksnelheid. Lees meer

KPN heeft HSDPA 7.2 in anderhalve maand uitgerold waardoor het

snelste mobiele netwerk van Nederland een landelijke dekking heeft

van 90%. Klanten van KPN die gebruikmaken van 3.6 Mbit/s profiteren

nu van de snelheidsverdubbeling naar 7.2 Mbit/s. Lees meer

Tip: Vergelijk de snelheid/prijsverhouding van uw abonnement op

www.internetten.nl

Column: Mobiele operators zijn de weg kwijt

Overheden en slimme bedrijven investeren miljarden euro's in

infrastructuur en innovatie om de economische malaise door te komen.

Mobiele operators laten op een belangrijk punt echter het kaas van

hun brood eten ... 

Klik hier om de de column van Erwin Boogert verder te lezen

 

 

   Totaalwijzer vernieuwd met TOP 5

Totaalwijzer.nl  is  uitgebreid  met  een  TOP  5  goedkoopste

Totaalpakketten.  Hierdoor  kunt  u  in  één oogopslag zien wat  de vijf

voordeligste alles-in-één abonnementen zijn voor internet, telefonie en

digitale tv. 

Ben Woldring: 'Men roept al jaren over triple play, maar het breekt nu

pas  goed  door.  De  tijd  is  er  nu  rijp  voor.  Vooral  voor  starters  en

verhuizers is een alles-in-1 pakket een verstandige keuze!'

eerste 2 maanden gratis!

"Stijgende
energietarieven!"
Vergelijk het energieaanbod
op Gaslicht.com, stap over en
bespaar direct 200 euro!

 

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Vodafone
Scherp 250
€ 7,95

debitel
250 + 75 Sim only
(KPN)

€ 17,50 | € 7,95

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)
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Er zijn veel voordelen wanneer u bellen, internet en tv afneemt bij één

aanbieder. Het kan u  tientallen euro's per maand besparen; u heeft

één  aanspreekpunt  bij  problemen  en  krijgt  slechts  één  factuur.

Benieuwd  wie  het  goedkoopste  totaalpakket  van  Nederland  heeft?

Lees meer

Tip: Vergelijk internetten + bellen + tv op Totaalwijzer.nl

 

 

   Zilver voor Bencom

Port4Growth, een

platform voor

groeibedrijven, heeft

op 18 november

bekend gemaakt dat

Bencom tweede is

geworden bij de High

Growth Awards in de regio Noord-Nederland. 

Na eerder al een plaats in de Deloitte Technology Fast 50 te hebben

verworven, is ook deze prijs een prachtige bevestiging van de groei

van Bencom, het internetbedrijf van Ben Woldring uit Usquert. Lees

meer

Gaslicht.com bij beste websites

De vergelijkingssite Gaslicht.com is door weekblad Elsevier in haar

jaarlijkse webgids uitgeroepen tot één van de 60 sites waar de

Nederlandse internetter niet om heen kan.

De 60 sites zijn volgens het weekblad nuttig, handig, informatief,

interessant of vermakelijk. De webgids bevat 20 categorieën, van

amusement tot en met wonen, met elk 3 websites: een klassieker, een

nieuwe aanwinst en een geheime tip. Gaslicht.com is in de categorie

'Vergelijken' uitgeroepen tot 'geheime tip'.

'Wisselen van energieleverancier kan honderden euro's per

jaar opleveren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar te

beginnen? Op Gaslicht.com van Ben Woldring staan duidelijke en

betrouwbare vergelijkingen tussen verschillende aanbiedingen van

energiebedrijven', zo luidt het juryrapport van Elsevier.

Tip: Bespaar honderden euro's via Gaslicht.com

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.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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10 jaar Bellen.com

Heeft u al meegedaan aan de BelBewustQuiz ter gelegenheid van het

tweede lustrum van Bellen.com? Nee? Het kan nog net!  U maakt kans

op spectaculaire prijzen ter beschikking gesteld door

Tele2, Alice, BelCompany, Netgear, Ben, LowCall, Youfone, Samsung,

Vodafone, T-Mobile en Online.

Vul voor 15 december de BelBewustQuiz in en stuur een originele

limerick, slagzin of persoonlijke ervaring met Bencom op. De leukste

inzendingen maken kans op een laptop, Living Colors lamp, mobieltje,

router, GSM hoesje, 360 euro gratis bellen of één van de andere

spetterende prijzen.

BelBewustQuiz: altijd prijs!

Ook al ontvangt u geen cadeau, u wint er altijd iets mee! Via de

antwoorden van de BelBewustQuiz wordt u zich namelijk bewust van

goedkoper bellen! Nieuwsgierig geworden? 

Klik hier voor de lustrumpagina met deelnameformulier!

 

 

U bent (gratis) geabonneerd met: $subst('Recip.EmailAddr')
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief of stuur een e-mail naar $subst('Email.UnSub')

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!
Deze kan zich hier abonneren
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