
buitengewoonglasvezel.nl

‘ELK HUISHOUDEN
HEEFT ZIJN EIGEN 
WENSEN’

buitengewoonglasvezel.nl 
Razendsnel internet, haarscherpe interactieve televisie
en voordelig bellen, met glasvezel van Caiway.



Caiway
Internetten met de snelheid van het licht, interactief televisiekijken en voordelig bellen. 

Dat is wat u krijgt met glasvezel van Caiway. Klanten zijn hiermee altijd verzekerd van 

kwaliteit voor een eerlijke prijs. ‘Gewoon goed’, noemen we dat. En dat doen we op

onze manier al meer dan 30 jaar, voor nu al ruim 200.000 klanten.

Als u nu kiest voor glasvezel van Caiway, zijn aanleg van het netwerk en de aansluiting

in uw huis helemaal gratis. Dit wilt u niet missen. Samen maken we glasvezel in het 

buitengebied mogelijk!

EVEN VOORSTELLEN, WIJ ZIJN CAIWAY



Wat onze klanten waarderen 
Persoonlijk advies

Installatiegemak

Betrouwbaar en toekomstvast 

glasvezelnetwerk

Keuze uit meerdere pakketten

KIEZEN VOOR CAIWAY

U kunt bij Caiway kiezen uit de pakketten: Buitengewoon Voordelig,

Buitengewoon Slim en Buitengewoon Snel. Wilt u liever een pakket zonder televisie? 

Dan is dat uiteraard ook geen probleem. U kunt uw pakket vervolgens uitbreiden met 

extra zenderpakketten en belbundels. Zo stelt u eenvoudig een glasvezelpakket samen 

dat bij uw wensen past.



* Prijzen zijn exclusief de vastrechtvergoeding glasvezelnetwerk die u aan de netwerkbeheerder betaalt. 

Televisie

Verzend- en 
administratiekosten

Uw voordeel € 59,95€ 19,95 € 69,95

Installatie

Internet
Gegarandeerd

100 Mbit/s
up en down

Gratis wifi-modem

Gegarandeerd
300 Mbit/s
up en down

Gratis wifi-modem

Gegarandeerd
600 Mbit/s
up en down

Gratis wifi-modem

Installeren lukt altijd met installatiegarantie.  
Of bestel gratis installatie door monteur (t.w.v. € 85).

Basic TV
70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Basic TV
70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Basic TV
70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Begin gemist, programma’s tot 7 dagen terugkijken, live tv opnemen  
en pauzeren. Opgenomen programma’s kunt u terug- en vooruitspoelen.Interactieve TV

Online tv-kijken met 
Multiscreen TV

Online tv-kijken op tablet, smartphone en  
pc naar vrijwel alle zenders. Thuis en onderweg.

Geen verzend- en administratiekosten € 19,95.

Voordelig bellen: € 0,11 per minuut, afrekenen per seconde.Telefonie

Buitengewoon 
Voordelig

Buitengewoon  
Slim

Buitengewoon  
Snel

 

p/mnd

 

€ 52,-
p/mnd*

KIES HET PAKKET DAT BIJ U PAST

Ook mogelijk zonder televisie
Internet + Bellen Slim:

Gegarandeerd 300 Mbit/s up en down.
Voordelig bellen.

 

p/mnd

 

€ 47,50

p/mnd*

€ 43,-
p/mnd*

2 mnd 63,-

€ 49,-
p/mnd*

2 mnd 74,-



* Dit geldt voor vaste nummers binnen Nederland en voor 084-, 085-, 087-, 116- en 14-nummer, maar onder meer niet voor het informatietarief van betaalde informatiediensten, voor 06760-internetnummers en voor
070-3456789 Bel & Bespaar, op basis van een Fair Use Policy. Met uitzondering van de kosten die voor aanbieders van 084- en 087-nummers in rekening worden gebracht.

€ 2,50
€ 5
€ 7,50

Onbeperkt bellen
avond en weekend*

In de avond en in het 
weekend onbeperkt 
bellen naar vast en 
mobiel in Nederland.

€ 7,50
Onbeperkt bellen  
Binnen EU*

Onbeperkt bellen 
naar vast en mobiel 
in Nederland en naar 
EU-landen.

€ 21,30

Telefonie (prijzen per maand)

Veilig Internet (prijzen per maand)

Bescherm uw laptop, pc of tablet tegen onder andere 
virussen, spyware en spam, met een Veilig Internet 
Pakket van Caiway.

Veilig Internet 1
Veilig Internet 3
Veilig Internet 6

Extra zenderpakketten (prijzen per maand)

Extra interactieve tv-ontvanger (prijs per maand)

Onbeperkt bellen  
Nederland*

 
Onbeperkt bellen naar vast 
en mobiel in Nederland.

bij Buitengewoon Voordelig
bij Buitengewoon Slim
bij Buitengewoon Snel

€ 10,95

€ 14,95 
€ 12,95
€ 10,95

Vanaf

Plus TV
Voor ieder wat wils
36 extra zenders

Kinderpakket
9 extra kinder- en muziekzenders

Internationaal pakket
20 extra internationale zenders

€ 11

€ 4,50

€ 3,75

Hidden Figures:
©2016 20th Century Fox

©2015 Spin Master.
Alle Rechten Voorbehouden.

Eerste
2 maanden

GRATIS

Eerste
2 maanden

GRATIS

2de interactieve tv-ontvanger 
3de interactieve tv-ontvanger
4de interactieve tv-ontvanger

€ 5
€ 5
€ 5

BREID UW PAKKET UIT

€ 5,-
Eerste

12 maanden 

p/mnd 

Film1
Ziggo Sport Totaal
FOX Sports Compleet
FOX Sports Eredivisie (vaste lage prijs)

FOX Sports International
Turks
Erotiek
Gay Lifestyle

€ 14,95 
€ 14,95 
€ 16 
€ 8,50
€ 12,25 
€ 8
€ 11,50 
€ 10,95



De stappen naar uw aansluiting

Makkelijk zelf
Het aansluiten van uw pakket is niet moeilijk en kunt u eenvoudig zelf.

Met onze installatiehandleiding en instructiefilmpjes op buitengewoonglasvezel.nl/
handleidingen zorgen we ervoor dat u precies weet hoe dit moet. Maar als u het liever 

aan ons overlaat, is dat ook prima. Onze monteur installeert graag het pakket voor u.

En nog helemaal gratis ook. 

Kies het
Buitengewoonpakket dat bij u past

en vul het aan naar uw wensen.

Dan wordt gestart met de aanleg
van het glasvezelnetwerk.

Als de aanleg is afgerond, levert
Caiway internet, televisie en bellen

via glasvezel op uw adres.

40% of meer van
de inwoners van het gebied

waar u woont moet ook kiezen
voor glasvezel.

BUITENGEWONE SERVICE



Voordelen van glasvezelinternet
Traag internet en alle ergernissen die daarmee gepaard gaan behoren met glasvezel van 

Caiway voorgoed tot de verleden tijd. U krijgt toegang tot het modernste en allersnelste 

internet van dit moment.

Hiermee geniet u van ongekende up- en downloadsnelheden, waardoor u zonder 

haperingen online films en series kijkt en online kunt gamen. Zelfs als u met z’n allen 

tegelijk online bent en meerdere apparaten gebruikt, heeft u gegarandeerd razendsnel 

internet tot wel 600 Mbit/s.

Gratis glasmodem met wifi
Bij het glaspakket ontvangt u standaard het glasmodem met wifi. Hierdoor heeft u door 

het hele huis wifi met de kracht van glasvezel. U kunt natuurlijk ook uw computer met een 

netwerkkabel aansluiten. Op deze manier maakt u optimaal gebruik van uw internet-

snelheid. Bij wifi zijn obstakels als muren, deuren en vloeren van invloed op de snelheid.

*De haalbare snelheid is afhankelijk van de afstand van het huis tot aan de wijkcentrale.

INTERNET MET DE SNELHEID VAN HET LICHTINTERNET MET DE SNELHEID VAN HET LICHT

Gegarandeerd 
100 Mbit/s download 

via glasvezel

Tot* 20 Mbit/s 
download
via ADSL

12
minuten

60
minuten

Gegarandeerd 
100 Mbit/s upload 

via glasvezel

Tot* 2 Mbit/s 
upload

via ADSL

30
seconden

25
minuten

Gegarandeerd 
100 Mbit/s download 

via glasvezel

28
seconden

Tot* 20 Mbit/s 
download
via ADSL

140
seconden

Een fotoboek 
versturen met 100 foto’s 

(grootte 375 MB)

100 liedjes
downloaden

(grootte 350 MB)

Een betaalde film in
HD-kwaliteit downloaden

(grootte 9000 MB)



SUPERSCHERP TELEVISIEKIJKEN

Bij Caiway kijkt u superscherp televisie via glasvezel. U ontvangt een uitgebreid

tv-pakket met meer dan 70 zenders, waarvan maar liefst 43 in Full HD. Dit pakket

kunt u uitbreiden naar eigen wens met extra zenders. Zo stelt u zelf het pakket

samen dat aansluit bij uw wensen.

Live tv-kijken op uw smartphone, tablet of pc
Kijk thuis live tv op uw tablet, smartphone of pc. Dat kan gewoon via de Caiway TV-

app. U kunt kiezen uit meer dan 50 zenders. En indien beschikbaar ook in Full HD.

De Caiway TV-app werkt op Android-toestellen met Android-versie 4.0 - 8.0 en op

Apple iPhone en iPad met iOS-versies 8.4.1 of hoger.

Interactieve televisie standaard inbegrepen 
Mis nooit meer uw favoriete tv-programma. Met één druk op de knop pauzeert u een 

televisieprogramma zodat u later weer verder kunt kijken. Of u neemt het in zijn geheel 

op en kijkt het op een moment dat het u uitkomt.

Replay TV
Bekijk uw favoriete programma’s wanneer het u uitkomt. Dit kan gratis tot  wel

7 dagen terug en ook vanaf het begin als u dit net gemist heeft. Indien beschikbaar

ook in Full HD.



VOORDELIG BELLEN

Telefonie zit niet standaard in de pakketten met uitzondering van het Internet en 

Telefonie pakket. Als u vaste telefonie wilt, dan dient u deze optie online aan te 

vinken. Aan de telefoonaansluiting zijn zelf geen kosten verbonden. 

U belt bij Caiway tegen een vast start- en gesprekstarief. Daarbij betaalt u per 

seconde. Wilt u uw huidige telefoonnummer behouden? Dat is geen probleem. 

Ook kunt u uw telefoniepakket naar wens uitbreiden. Vanaf € 10,95 per maand 

belt u onbeperkt* naar vaste en mobiele nummers in Nederland.

* Dit geldt voor vaste nummers binnen Nederland en voor 084-, 085-, 087-, 116- en 14-nummers maar onder meer niet voor het informatietarief van betaalde informatiediensten, voor 06760-internetnummers
en voor 070-3456789 Bel & Bespaar, op basis van een Fair Use Policy. Met uitzondering van de kosten die voor aanbieders van 084- en 087-nummers in rekening worden gebracht.



Ook mogelijk zonder televisie
Internet + Bellen Slim:

Gegarandeerd 300 Mbit/s up en down.
Voordelig bellen.

 

p/mnd

 

€ 47,50

p/mnd*

 

p/mnd

 

€ 52,-
p/mnd*

€ 43,-
p/mnd*

2 mnd 63,-

€ 49,-
p/mnd*

2 mnd 74,-

Gegarandeerde snelheid

100 Mbit/s download 

100 Mbit/s upload

Haarscherpe televisie 

70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Interactieve TV

inclusief opnemen

Voordelig bellen

Gegarandeerde snelheid

300 Mbit/s download 

300 Mbit/s upload

Haarscherpe televisie 

70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Interactieve TV

inclusief opnemen

 

Voordelig bellen

Gegarandeerde snelheid

600 Mbit/s download 

600 Mbit/s upload

Haarscherpe televisie 

70+ zenders,  

waarvan 43 in Full HD

Interactieve TV

inclusief opnemen

Voordelig bellen

Buitengewoon
Voordelig

Buitengewoon  
Slim

Buitengewoon  
Snel

 

KIES HET GLASVEZELPAKKET DAT BIJ U PAST

* Prijzen zijn exclusief de maandelijkse vastrechtvergoeding glasvezelnetwerk of een eenmalige afkoop die u aan de netwerkbeheerder betaalt. Kijk voor deze kosten en de beschikbaarheid 
op uw adres op buitengewoonglasvezel.nl.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. De glaspakketten zijn leverbaar in gebieden waar Caiway tv, internet en telefonie over glasvezel levert. Caiway levert u een Full HD-kwaliteit
tv-signaal (1080i) voor de beschikbare HD-zenders. Sommige HD-zenders geven niet alle programmaonderdelen in 1080i-kwaliteit door. Uw contractduur is 1 jaar. Voor het einde van de 
looptijd van het vraagbundelingstraject op uw adres kunt u terecht op buitengewoonglasvezel.nl. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en excl. vastrechtvergoeding. Kijk voor deze kosten, 
de beschikbaarheid op uw adres en aanvullende voorwaarden op buitengewoonglasvezel.nl.

buitengewoonglasvezel.nl

Pakket kiezen
Bestel uw pakket online op buitengewoonglasvezel.nl.
U kunt ons ook bellen voor persoonlijk advies of een adviseur 
aan huis: 088 2249 099.
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