
Vergelijking		consumenten	glasvezel	providers 02-nov-18

Opties Info Delta Info Fiber Info Caiway Info
Basis	pakket 55,- €	49,95 zie	F1 €	52,00

Snelheid	down/up
100	Mbps - standaard standaard
150	Mbps standaard - -
200	Mbps - €	10,00 -
250	Mbps €	7,50 - €	11,00
300	Mbps - - -
500	Mbps - €	20,00 €	22,00
600	Mbps - - -
750	Mbps €	45,00 - -
Televisie
35	zenders - standaard -
50	zenders standaard zie	D1 -
70	zenders - standaard
75	zenders - €	7,95 zie	F2 -
90	zenders €	5,00 zie	D2 - €	11,00
106	zenders - - -
120	zenders €	10,00 zie	D3 - -
Extra	zenders	televisie
FOX	Sports	Eredevisie	 zie	O1 €	7,50 €	7,50 zie	F3 €	8,50
FOX	Sports	Internationaal - €	12,95 €	12,25
FOX	Sport	Compleet zie	O2 €	15,00 €	15,00 €	16,00
FOX	Sports	Totaal €	15,00 -
Ziggo	Sport	Totaal zie	O3 €	15,00 €	14,95 €	14,95 Zie	C1
Film	1 €	15,00 €	14,95 €	14,95
Erotiek €	12,50 - €	11,50
HD	pakket - €	4,95 zie	F4 -
Digitaal	plus	pakket - €	9,95 zie	F5
Plus	TV - - €	11,00
Kinderpakket zie	O4 - - €	4,50
Gaylifestyle €	10,95
Turkspakket €	8,00

€	0,00 Zie	C2
Interactieve	TV	ontvanger	(eerste) €	0,00 €	0,00 €	0,00
Extra	Interactieve	TV	ontvanger	(tot	maximum	4	stuks) €	5,00 €	4,95 zie	F6 €	5,00
TV	kijken	op	PC,	laptop,	smartphone	of	ipad/tablet standaard standaard standaard
Programma	/	uitzending	gemist standaard standaard standaard
Begin	gemist standaard standaard standaard
TV	gids standaard standaard standaard
Opnemen	programma's standaard	tot	250	uur €	4,95 zie	F7 standaard
Live	TV	pauzeren standaard standaard Standaard
Video	ondemand Standaard standaard Standaard
Opnemen	basis Standaard €	4,95 zie	F8 Standaard
Opnemen	plus Standaard €	6,95 zie	F9
Bellen
Géén	vast	telefoonnummer €	0,00 €	0,00 €	0,00
Bellen	basis	à	9	of	11ct	per	minuut	met	vast	nummer €	0,11 zie	D4 €	0,09 zie	F10 €	0,11
Onbeperkt	bellen	naar	vast	binnen	Nederland €	13,00 €	9,95 zie	F11 -
Onbeperkt	bellen	naar	vast	en	mobiel	binnen	Nerderland €	13,00 €	14,95 €	14,95
Onbeperkt	bellen	naar	vast	en	mobiel	binnen	de	EU €	17,00 - €	21,30 Zie	C3
Onbeperkt	bellen	naar	vast	en	mobiel	binnen	Nederland	en	buitenland - €	24,95 zie	F12 -
Onbeperkt	bellen	naar	vast	binnen	Nederland	in	avond	en	weekend - - €	7,50 Zie	C4
WiFi standaard
Gratis	WiFi	Router standaard standaard	FRITZ!Box zie	F13 standaard
WiFi	access	point	(eenmalige	kosten) zie	O5 €	50,00 zie	D5 59,95 -
WiFi	Powerline	access	point	(vergroten	bandbreedte	/	eenmalige	kosten) zie	O6 €	100,00 zie	D6 - zie	F14
Installatie
Gratis	Installatie €	0,00 €	89,95 zie	F15 €	0,00 Zie	C5
Eenmalige	aansluitkosten	(bij	12	maanden	contract) - €	49,95 zie	F16 -
Eenmalige	aansluitkosten	(bij	24	maanden	contract) - €	0,00 zie	F17 -
Handelingskosten	 €	0,00 €	9,95 -
Verzendkosten €	0,00 - -
Borg	voor	apparatuur - €	49,95 -
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	1	apparaat) zie	O7 €	0,00 - €	2,50
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	voor	nog	3	extra	apparaten) - -
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	voor	nog	5	extra	apparaten) €	5,00 - -
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	voor	nog	10	extra	apparaten) - -
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	3	apparaten) - - €	5,00
Internet	beveiligingssoftware	(safty	pack	6	apparaten) - - €	7,50
Businesspack	(voor	ondernemers) €	10,00 - -

Basis	pakket	(All-in-One) €	55,00 zie	D7 €	49,95 €	52,00

Vastrecht	per	maand €	7,50 €	7,50 €	7,50
Of	kies	voor	eenmalige	afkoop	(terugverdientijd	10	jaar) €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00

Dit	aanbod	is	geldig	tot	17	december.
Na	deze	datum	zal	men	(indien	belangstelling)	de	aanleg	van	de	glasvezelaansluiting	zelf	moeten	betalen.



De	kosten	zijn	dan	minimaal	995	euro.	Dit	is	afhankelijk	van	de	afstand	woning	tot	verdeelkast	in	de	grond.
Bij	Ziggo	of	KPN	heeft	U	geen	keuzevrijheid.	Bij	glasvezel	heeft	u	keuze	uit	5	providers	en	in	de	toekomst	meer.	Het	glasvezelnetwerk	is	een	open	netwerk.
Bij	Glasvezel	is	de	upload	en	downloadsnelheid	gelijk	bij	Koper	en	Coax	niet!
In	de	toekomst	is	het	mogelijk	om	dorpsgerichte	TV-prorgramma's	uit	te		zenden.
Glasvezelnetwerk	is	toekomstbestendig.
Verklaringen:
Video on demand (VOD), video op aanvraag of video op verzoek of video op afroep
Een settopbox is een elektronisch apparaat dat een televisie verbindt met externe bronnen en het signaal decodeert zodat het op de aangesloten
televisie te zien is.
Met interactieve televisie ontvanger van je provider bepaal jij wat je kijkt en wanneer je kijkt. Via de tv-ontvanger kun je gemiste tv-programma's
terugkijken en films huren.

Toelichting
O1:	FOX	Sports	Eredivisie	doet	live	verslag	van	alle	306	Eredivisiewedstrijden	plus	de	play-offs	om	een	ticket	voor	Europees	voetbal	en	promotie/degradatie.	

		Met	FOX	Sports	Eredivisie	kijk	je	Eredivisie	voetbal	op	tv	én	online	via	FOX	Sports	GO.
O2:	FOX	Sports	is	hét	sportkanaal	van	Nederland.	Met	elke	dag	live	voetbal	uit	de	Eredivisie,	Jupiler	League,	KNVB	Beker,	Bundesliga,	FA	Cup,	UEFA	Europa	League	en	internationale	bekercompetities.
							Daarnaast:	tennis	(ATP	World	Tour	en	WTA	Tour);		MMA-vechten	(UFC);		American	Football	(NFL);	-	honkbal	(MLB);	en	ijshockey	(NHL).	
							Met	FOX	Sports	Compleet	kijk	je	sport	op	zes	tv-kanalen	én	online	via	FOX	Sports	GO.
O3:	Ziggo	Sport	Totaal	is	de	meest	veelzijdige	sportzender	van	Nederland	en	brengt	je	dichtbij	de	actie	door	uitgebreide	aandacht	voor	het	beste	voetbal,	golf,	basketbal,	tennis	en	de	beste	autosport.
O4:	Film	1	is	dé	premium	filmservice	met	de	nieuwste	films	en	beste	blockbusters.	Je	bepaalt	zelf	welke	films	je	waar,	wanneer	en	op	welk	apparaat	wilt	zien.
O5:	Kinderpakket:	eindeloos	kijkplezier	met	extra	zenders	voor	de	allerkleinsten.	Leuke	en	leerzame	programma's	voor	kinderen	in	de	leeftijd	van	0-12	jaar.
O5:	Wil	je	overal	in	huis	WiFi,	zelfs	in	de	tuin	of	op	de	zolder?	Met	een	WiFi	access	point	versterk	je	bedraad	je	WiFi-signaal	en	vergroot	je	je	WiFi-netwerk	in	huis.
O6:	In	heel	je	huis	intensief	internetten	via	WiFi?	Met	een	powerline	access	point	breid	je	je	WiFi-bereik	uit	via	het	stroomnetwerk	met	adapters	in	het	stopcontact.
O7:	Bij	het	Flexpakket	van	DELTA	krijg	je	gratis	een	Safety	Pack.	Daarmee	stel	je	op	één	apparaat	de	grenzen	in	voor	je	(klein)kinderen,	bescherm	je	je	privacy	en	doe	je	veilig	bankzaken.	
								Meer	PC’s,	tablets	of	laptops	beveiligen?	Voor	€	5,-	per	maand	zet	je	een	Safety	Pack	op	nog	vijf	andere	apparaten!

D1:	Inclusief:	-	NPO;-	RTL;-	SBS;	-	Discovery;-	Disney,	het	eindbedrag	van	het	standaard	abonmement	is	excl.	dit	bedrag.
D2:	Inclusief:	-	FOX	Sports	1;-	National	Geo	Wild;-	RTL	Crime;-	Nick	junior;-	Baby	TV;-	MTV;-	Eurosport	2;-	Food	Network;
D3:	Inclusief:	-	FOX	Sports	Eredivisie	pakket;	-	Animal	Planet;	-	Discovery	Science;	-	BBC	Entertainment;	en	een	ruime	keuze	aan	buitenlandse	zenders.
D4:	Belkosten	11ct/min.	Alleen	belkosten	worden	in	rekening	gebracht.
D5:	Eenmalige	kosten.
D6:	Eenmalige	kosten.
D7:	Flexpakket	basis	/	maand	excl.	vastrecht	en	opties.	Excl.	tv	zenders.

F1:	All-in-one	Light	/	maand	excl.	Vastrecht	en	opties.	(Service-pakket	iets	goedkoper)
F2:	Circa	40	extra	televisiezenders.	Circa	90	extra	radiozenders.
F3:	basis	is	incl.		Fox	sport	1	eredevisie
F4:	Met	het	HD	pakket	weet	u	zeker	dat	u	alle	beschikbare	HD	zenders	tot	uw	beschikking	heeft!	Geniet	in	heel	veel	HD	van	de	beste	zenders.
F5:	Met	het	Digitaal	Plus	pakket	kiest	u	voor	het	meest	uitgebreide	zenderpakket.
50	extra	kanalen	met	o.a.	extra	sportzenders	en	erotiek.
F6:	Extra	settop	box	HD	Huur	€	4,95	/	mnd;	of
Koop	€	129,95	eenmalig.
F7:	Graties	vanaf	medium	?????
F8:	Met	Opnemen	Basis	kunt	u	tot	50	uur	opnemen	in	de	cloud,	tot	3	zenders	tegelijk.	U	kunt	uw	opnames	6	maanden	lang	op	al	uw	set-top	boxen	bekijken.
F9:	Met	Opnemen	Plus	kunt	u	tot	200	uur	opnemen	in	de	cloud,	tot	6	zenders	tegelijk.
U	kunt	uw	opnames	12	maanden	lang	op	al	uw	set-top	boxen	bekijken.
F10:	U	belt	vanaf	9	cent	per	minuut	binnen	Nederland.	Wilt	u	zeker	weten	dat	u	niet	teveel	betaalt	kies	dan	voor	een	van	onze	onbeperkt	bellen	pakketten.
					Goedkoper	bellen;	-	Start	tarief	€0,10	p/gesprek;	-	Vaste	nummers	binnen	NL	€0,09	p/min;	-	Mobiele	nummers	€0,09	p/min;	
					Bellen	naar	voicemail	Gratis;	-	Bellen	naar	klantenservice	Gratis;	-	Bellen	naar	Fiber	klanten	Gratis
F11:	Bel	onbeperkt	vrij	naar	alle	vaste	nummers	binnen	Nederland	(met	uitzondering	van	betaalde	service	nummers).	Voor	een	vast	bedrag	per	maand.
F12:	Onbeperkt	Bellen	NL	&	Buitenland.	Bel	met	dit	pakket	onbeperkt	naar	alle	vaste	en	mobiele	nummers	binnen	Nederland	en	Turkije).
en	daarnaast	voor	10	cent	per	gesprek	naar	vaste	nummers	in	27	landen	(waaronder	Europa,	VS,	Canada,	Australië,	Marokko	
F13:	glasvezel	rechtstreeks	in	het	modem.	uitstekend	WIFI
F14:	e.v.t.	zelf	aanschaffen	ook	een	Fritz
F15:	inclusief	bekabeling
F16:	Eenmalig
F17:	gratis

C1:	Eerste	jaar	5	euro	per	maand
C2:	Interactieve	TV	ontvanger.	Met	de	interactieve	TV	ontvanger	en	het	Interactieve	Tv	pakket	van	Caiway	haalt	u	nog	meer	uit	uw	televisie:	Live	tv	pauzeren,	terugspoelen	en	opnemen;	
						Programma	Gemist:	kijk	gemiste	programma's	wanneer	u	het	uit	komt;	Bekijk	de	nieuwste	films	en	series	direct	op	uw	televisie	via	Pathé	Thuis	en	Videoland;	
						Interactieve	TV	heeft	een	contractduur	van	1	jaar.
C3:	Onbeperkt	bellen	binnen	EU.	Altijd	gratis	bellen	naar	vast	en	mobiele	nummers	in	Nederland	en	de	Europese	Unie	landen.
C4:	Onbeperkt	bellen	avond	en	weekend.	Gratis	bellen	naar	vaste	en	mobiele	nummers	in	Nederland	in	de	avond	en	in	het	weekend.	Op	andere	tijden	een	laag	start-	en	minuuttarief	van	€	0,1014.
C5:	Installatieservice.	Hulp	nodig	bij	installatie?	Laat	uw	pakket	installeren	door	een	installatiemonteur.	
							Na	bestelling	van	uw	pakket	ontvangt	u	per	post	een	bevestiging	van	de	aanvraag	van	de	installatieservice.	
							Na	ontvangst	van	het	pakket	kunt	u	zelf	een	afspraak	maken	met	de	installatieservice	voor	de	installatie	van	uw	pakket.


