
Live-televisie via het glasvezelnetwerk van CWNetwerk 
Onderstaande informatie is van eind december 2018. Houd ermee rekening dat de markt in 
beweging is en dat de actuele situatie anders kan zijn. 
Heb je een vraag, zoek je hulp of wil je jouw ervaring delen, stuur dan een mail naar 
tv@cwnetwerk.nl 
 

 
Beste gebruikers van het glasvezelnetwerk van CWNetwerk, 
zoals in de laatste nieuwsbrief al aangekondigd, zijn er de laatste maanden een aantal 
serieuze alternatieven beschikbaar gekomen waarmee je televisie kunt kijken zonder een 
abonnement af te sluiten bij een van de bekende partijen, met name Digitenne, Ziggo of 
een satellietschotel hoeft te plaatsen van CanalDigitaal. 
 
Alles wat je daarvoor nodig hebt is je aansluiting bij CWNetwerk en de juiste smarttelevisie 
of apparaatje dat je oude televisie net wat smarter maakt, zoals een Chromecast, AppleTV 
of AndroidTV-box. De meeste bewoners die de laatste jaren zijn gaan Netflixen kennen dit 
verhaal al. 
 
Als je huidige televisie niet ouder is dan een, of twee jaar, dan heb je waarschijnlijk geluk 
en kun je in de app-winkel van je televisie voor de meeste hier besproken platforms 
gewoon een app installeren. Het is vaak de makkelijkste manier van kijken omdat je de 
app met je tv-afstandsbediening kunt bedienen. 
 
Heb je pech en is je televisie net te oud om televisie te kijken via een app van je gekozen 
IP-tv-platform, dan hoef je niet meteen op te geven. Als je een Chromecast koopt en deze 
in je televisie plugt kun je livetelevisie kijken via de knoppen op smartphone of tablet. 
 
Chromecast is van Google, maar is ook gewoon met een iPhone te bedienen. Blijf je liever 
volledig in je Apple-Ecosysteem, dan kun je ook voor een AppleTV kiezen, deze heeft een 
functie die Airplay heet en die doet precies hetzelfde als de Chromecast. Via je iPhone of 
iPad stuur je live-televisie naar een aangesloten televisie. 
 
Bijna alle platforms die hieronder staan kennen proefabonnementen van 2 weken tot een 
maand. 
Ontdek zelf wat het beste aansluit bij je behoefte en deel je persoonlijke gebruikers-
ervaring met ons. Maar ook bij vragen kun je een mail sturen aan tv@cwnetwerk.nl 
 
Hieronder de platforms die televisie uitzenden via internet: 
 
NPOstart 
NPOstart is het oude uitzendinggemist.nl. Het platform ziet er steeds beter uit en biedt 
naast het gratis kijken van gemiste programma’s ook de mogelijkheid om NPO1,2 en 3 live 
te kijken. 
 
NPOstart plus 
Dit is de betaalde versie van NPOstart. Ontdek wat je voor €2,95 per maand extra kunt 
kijken. De NPO vraagt je om een persoonlijke inlog aan te maken.  
 
NLziet 
NLziet is een gemeenschappelijk platform van de NPO en de nederlandstalige 
commerciële omroepen. 
Voor €7,95 per maand kun je 16 omroepen live kijken. 
 



CanalDigitaal 
CanalDigitaal is biedt alle zenders die je van Digitenne / Ziggo kent en meer. Enig nadeel 
BBC, ARD en ZDF ontbreken. Ontdek welke zenders in het “vol”-abonement voor 9,95 per 
maand zitten en welke extra zenders het “bomvol” abonnement voor 14,95 per 
maandextra geeft. 
 
ITTDesk 
ITTDesk is een aanbieder die vooral voor een deelnemend project binnen CWNetwerk 
interessant is, omdat daar geen kabel-tv van Ziggo ligt. Het basispakket van Ziggo dat 
normaal €18,95 kost, kunnen mensen bij ITTDesk via een IP-tv-box (eenmalig €52) 
ontvangen voor €21 per maand. 
Ga voor meer informatie naar https://www.ittdesk.nl/cwtv/ 
 
ZiggoGo 
ZiggoGo is een platform die tot nu toe alleen voor abonnees van Ziggo-Kabel-TV bedoeld 
is. 
Al vanaf het goedkoopste basisabonnement van €18,95 kunnen deze livetelevisie via deze 
app kijken. Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan een AndroidTV-app en op termijn 
komt deze hoogstwaarschijnlijk breder beschikbaar. 
 

https://www.ittdesk.nl/cwtv/


NPOstart (https://www.npostart.nl/ ) 
 
Wat kost het? 
Het is gratis. 
Er is wel reclame voorafgaande aan een aflevering als je deze terugkijkt. 
 
Hoe lang zit ik eraan vast? 
Niet van toepassing. 
 
Welke omroepen worden live uitgezonden? 
NPO1, 2 en 3, NPO1,2 en 3 extra, NPO zappelin extra, NPO nieuws en poltiek 
 
Kun je programma’s terugkijken? 
Ja, maar programma’s zijn vaak maar korte tijd terug te zien. 
Ook zijn daardoor van veel series maar een beperkt aantal afleveringen beschikbaar. 
Voor sommige series, films en documentaires hebben ze geen uitzendrechten. 
 
Kan ik ook in het buitenland gebruik maken van de app? 
Sinds zomer 2018 kun je een platform waarvoor je in Nederland betaalt ook “meenemen” 
naar het buitenland. Omdat het hierbij om de gratis versie gaat, kun je in het buitenland 
niet kijken. Een oplossing is om de betaalde versie voor €2,95 per maand te nemen vlak 
voordat je naar het EU-buitenland vertrekt. 
 
Wat heb ik nodig om bij deze aanbieder televisie te kijken? 
Je kunt op je laptop of desktop zonder in te loggen kijken op de website. 
Er is een app beschikbaar voor Android en Apple. 
De meeste televisies van 1 tot 3 jaar oud hebben een app voor dit platform. 
Met behulp van een smartphone of tablet kun je op je tv kijken via een Chromecast of 
AppleTV. 
 
Kan ik er sport- en voetbalwedestrijden mee kijken? 
Alles wat op de NPO draait kun je hier ook live volgen. 
 
Kan ik er films en series mee kijken? 
Ja, maar houd er rekening mee dat films na korte tijd weer verdwijnen en geen volledige 
series beschikbaar zijn. Ook dit probleem los je op door de betaalde versie te nemen voor 
€2,95 per maand. 
 
 
Wat zeggen gebruikers binnen CWNetwerk over dit platform? 
De meesten kennen dit platform nog uit de tijd dat het uitzending-gemist heette en vinden 
jammer dat er een betaalde versie moest komen. Maar voor het livekijken van NPO1, 2 en 
3 voldoet ook de gratis versie prima. 
 
Wil je graag je mening geven over de gratis versie van NPOstart stuur dan een mail aan 
tv@cwnetwerk.nl 
 
 

https://www.npostart.nl/


NPOstart plus (https://www.npostart.nl/aanmelden/ ) 
 
Wat kost het? 
De eerste maand is gratis, daarna kost het €2,95 per maand 
 
Hoe lang zit ik eraan vast? 
Je kunt maandelijks opzeggen. 
 
Welke omroepen worden live uitgezonden? 
NPO1, 2 en 3, NPO1,2 en 3 extra, NPO zappelin extra, NPO nieuws en poltiek 
 
Kun je programma’s terugkijken? 
Ja. 
 
Kan ik ook in het buitenland gebruik maken van de app? 
Ja, omdat we het hier hebben over de betaalde versie, kun je deze ook binnen EU 
gebruiken wanneer je b.v. op vakantie bent. 
 
Wat heb ik nodig om bij deze aanbieder televisie te kijken? 
Je kunt op je laptop of desktop kijken door alvorens in te loggen op de website. 
Er is een app beschikbaar voor Android en Apple. 
De meeste televisies van 1 tot 3 jaar oud hebben een app voor dit platform. 
Met behulp van een smartphone of tablet kun je op je tv kijken via een Chromecast of 
AppleTV. 
 
Kan ik er sport- en voetbalwedestrijden mee kijken? 
Alles wat op de NPO draait kun je hier ook live volgen. 
 
Kan ik er films en series mee kijken? 
Ja en films staan er langer op en series zijn vaak volledig terug te kijken. 
 
Wat zeggen gebruikers binnen CWNetwerk over dit platform? 
Nog niets. Ben je een gebruiker van NPOstart plus laat dan even weten waarom je 
hiervoor hebt gekozen. Mail je bevindingen aan tv@cwnetwerk.nl 

https://www.npostart.nl/aanmelden/


NLziet (http://https://www.nlziet.nl/nl/ ) 
 
Wat kost het? 
De eerste maand is gratis. 
Daarna kost het €7,95 per maand 
 
Hoe lang zit ik eraan vast? 
Je kunt maandelijks opzeggen. 
 
Welke omroepen worden live uitgezonden? 
NPO1, 2, 3, 
RTL4, 5, 7, 8, Z, SBS6, 
Disney XD/Veronica, Net5, SBS9, 
TV 538, RTL Crime, RTL lounge en RTL Telekids. 
 
Kun je programma’s terugkijken? 
Ja, je kunt alles 7 dagen terugkijken. Omdat het om live-tv-opnames gaat, 
bevatten deze wel reclame. 
 
Kan ik ook in het buitenland gebruik maken van de app? 
Ja, omdat het gaat om een betaald platform, kun je deze ook binnen EU gebruiken 
wanneer je b.v. op vakantie bent. 
 
Wat heb ik nodig om bij deze aanbieder televisie te kijken? 
Je kunt op je laptop of desktop door in te loggen kijken op de website. 
Er is een app beschikbaar voor Android en Apple. 
De meeste televisies van 1 tot 3 jaar oud hebben apps voor dit platform. 
Met behulp van een smartphone of tablet kun je op je tv kijken via een Chromecast of 
AppleTV. 
 
Kan ik er sport- en voetbalwedestrijden mee kijken? 
Alle live-wedstrijden kun je ook live volgen en daarnaast ook terugkijken. 
 
Kan ik er films en series mee kijken? 
Ja, alle films van de afgelopen 7 dagen en ook volledige series die op een van de 
aangesloten omroepen draaien of hebben gedraaid. 
 
Wat zeggen gebruikers binnen CWNetwerk over dit platform? 
Het kijken van live-tv werkt prima. Het springen naar het begin van een programma dat 
live draait, werkt nog niet. Terugspoelen van programma’s die je hebt gemist, kan alleen in 
stappen van 30 seconden als je via een Chromecast kijkt. Soms crasht de app. 
 
Heb je andere ervaringen opgedaan met deze app of heb je vragen over deze app, 
stuur dan je bevindingen aan tv@cwnetwerk.nl  

http://https/www.nlziet.nl/nl/
mailto:tv@cwnetwerk.nl


CanalDigitaal (https://www.canaldigitaal.nl/pakketten/tv-app/ ) 
 
Wat kost het? 
De eerste maand is gratis, daarna heb je de keuze tussen twee pakketten: 
het pakket met de naam “vol” voor € 9,95 per maand en 
het pakket met de naam “bomvol” voor € 14,95  per maand. 
 
Hoe lang zit ik eraan vast? 
Opzeggen kan maandelijks door te bellen naar 088-003 85 55 (lokaal tarief) 
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. 
Vergeet niet naar een bevestiging via de mail te vragen! 
 
Welke omroepen worden live uitgezonden? 
Download onder volgende link de zenderlijst van zowel “vol” als ook “bomvol”. 
 
https://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/canaldigitaal/content/Downloads/canal-digitaal-
zenderlijst-vol-en-bomvol.pdf 
 
Kun je programma’s terugkijken? 
Ja, je kunt 7 dagen alles terugkijken. 
 
Kan ik ook in het buitenland gebruik maken van de app? 
Ja, omdat het gaat om een betaald platform, kun je deze ook binnen de EU gebruiken 
wanneer je b.v. op vakantie bent. 
 
Wat heb ik nodig om bij deze aanbieder televisie te kijken? 
Je kunt op je laptop of desktop door in te loggen kijken op de website. 
Er is een app beschikbaar voor Android en Apple. 
De meeste televisies van 1 tot 3 jaar oud hebben apps voor dit platform. 
Met behulp van een smartphone of tablet kun je op je tv kijken via een Chromecast of 
AppleTV. 
Ze zijn volgens de klantenservice druk bezig met een app voor AndroidTV. 
 
Kan ik er sport- en voetbalwedestrijden mee kijken? 
Ja, in het pakket vol zitten: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 en eSports TV HD. 
In het pakket bomvol zit ook nog: EDGE Sport HD en FOX Sports 1 (Eredivisie). 
 
Kan ik er films en series mee kijken? 
Ja, er is een bibliotheek met CanalDigitaal-films en series beschikbaar. 
 
Wat zeggen gebruikers binnen CWNetwerk over dit platform? 
De meesten missen de volgende zenders die ze wel gewend zijn te hebben bij Digitenne 
en Ziggo: 
BBC1, BBC2, Één en Canvas. Toch blijft het met zijn ruim aanbod aan zenders een 
interessant platform. 
 
Test deze alsjeblieft en laat ons weten wat je ervan vind. 
Stuur je bevindingen, maar ook vragen over dit platform aan tv@cwnetwerk.nl  
 

https://www.canaldigitaal.nl/pakketten/tv-app/
mailto:tv@cwnetwerk.nl


ZiggoGo (https://www.ziggogo.tv/nl.html ) 
 
Wat kost het? 
ZiggoGo is gratis voor alle abonnees van Ziggo.  
Het standaard KabelTV-pakket van Ziggo kost 18,70 xxx per maand. Je kunt met iemand 
die op de kabel kijkt afspreken dat je de ZiggoGo mag gebruiken. 
 
Hoe lang zit ik eraan vast? 
Kabel TV is maandelijks opzegbaar en aanpasbaar. 
 
Welke omroepen worden live uitgezonden? 
Kijk hier voor een zenderlijst van het KabelTV-pakket van Ziggo: 
https://www.ziggo.nl/televisie/kabel-tv/  
 
Kun je programma’s terugkijken? 
Helaas kun je Replay TV, het “programma gemist” van Ziggo, op dit moment 
(nog) niet streamen met de Ziggo GO app. 
 
Kan ik ook in het buitenland gebruik maken van de app? 
Ja, je kunt tv-kijken in de hele EU. 
 
Wat heb ik nodig om bij deze aanbieder televisie te kijken? 
Je kunt op je laptop of desktop door in te loggen kijken op de website. Wat je nodig hebt 
zijn je Ziggo-inloggegevens of die van het huishouden waar je deel van uitmaakt waarmee 
je hebt afgesproken dat je hem mag gebruiken. 
Er is een app beschikbaar voor Android en Apple. 
Er is geen app for de diverse smart-tv’s, maar een app for AndroidTV en AppleTV 
wordt op dit moment getest. In de tussentijd kun je met behulp van een smartphone of 
tablet televisiekijken via een Chromecast of de Airplay functie van de AppleTV. 
 
Kan ik er sport- en voetbalwedestrijden mee kijken? 
Alles wat in het basis Kabelt-TV-pakket zit kun je ook live in de app bekijken. 
 
Kan ik er films en series mee kijken? 
Nee, nog niet. (!?) 
 
Wat zeggen gebruikers binnen CWNetwerk over dit platform? 
Ze hebben het basis KabelTV pakket in de woonkamer en de kinderen kijken op hun 
smartphones en tablets met de ZiggoGo-app naar live-televisie. In het begin werkte het 
weergeven met een Chromecast niet zo goed. De Chromecast mag niet te ver van de 
draadloze router (WiFi) staan, omdat alleen draadloos verbinding wordt gemaakt. 
 
Anderen wachten tot ZiggoGo binnenkort ook voor niet Ziggo-abonnees beschikbaar komt. 
 
Heb je vragen over dit platform of wil je informatie delen? 
Stuur dan een mail aan tv@cwnetwerk.nl 

https://www.ziggogo.tv/nl.html
https://www.ziggo.nl/televisie/kabel-tv/

