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Actievoorwaarden 

 

Ziggo Voordeelpakket 

De eerste 6 maanden €29,95 per maand voor een Ziggo Voordeelpakket speciaal voor 

hollandsnieuwe klanten 

 

• Het Ziggo Voordeelpakket van Ziggo kost €43,50 per maand, de eerste 6 maanden kost dit 

abonnement €29,95 per maand.  

• Het abonnement heeft een minimumduur van een jaar; daarna is het maandelijks opzegbaar  

• Er zijn geen verborgen kosten, zoals aansluitkosten of eenmalige kosten.  

• Het combivoordeel kan alleen worden geactiveerd wanneer u een actief hollandsnieuwe mobiel 

abonnement heeft en dit combineert met een actief Ziggo Internet abonnement 

• De 1000 MB/MIN/SMS extra worden automatisch door hollandsnieuwe geactiveerd. Het kan tot 

ongeveer 5 weken duren voordat u het gratis extra Ziggo tv-pakket kan activeren in Mijn Ziggo. 

• U mag alleen gebruik maken van deze actie indien u een actief hollandsnieuwe abonnement 

heeft en als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze actie.  

• Het Ziggo Voordeelpakket bestaat uit Interactieve TV & 25 Mbit/s Internet.  

• Voor €1,- extra per maand ontvangt u Vast Bellen. Met Vast Bellen van Ziggo belt u naar vaste 

en mobiele nummers in Nederland voor € 0,11 per minuut. Het starttarief bedraagt € 0,11. 

Overige tarieven vindt u op ziggo.nl/tarieven/bellen. 

• Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Ziggo. 

• Ziggo behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te 

beëindigen.  

• Naast de actievoorwaarden zijn de Algemene Basisvoorwaarden van Ziggo, de Extra 

Voorwaarden Ziggo B.V van toepassing en gelden aanvullende voorwaarden van de diensten die u 

afneemt van Ziggo B.V. Alle voorwaarden zijn te vinden op ziggo.nl/voorwaarden. 

• Als de bepalingen van de voorwaarden onderling verschillen, gelden de bepalingen van de 

Actievoorwaarden met voorrang. 

• U kunt gebruik maken van deze actie t/m 4 april 2021 

• Door deelname aan deze actie verklaart u bekend te zijn met deze actievoorwaarden. 

 

 

 

 

Actieperiode: 7 mei t/m 29 juni 2010 


