
Actievoorwaarden:  
Keuzekorting voor nieuwe  
Zakelijk Xtra klanten
3 maanden gratis Zakelijk Xtra óf 
12 maanden gratis Netf lix én Videoland.
Plus contractduurkorting.

Geldig vanaf 9 mei 2022
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Actievoorwaarden

Keuzekorting voor nieuwe Zakelijk Xtra klanten   

Stap over op Zakelijk Internet Xtra of Zakelijk Connect Xtra (hierna te noemen Zakelijk Xtra) en maak  

een keuze uit 2 introductiekortingen:

1. De eerste 3 maanden 100% korting op het Zakelijk Xtra abonnement. 

2. De eerste 12 maanden 100% korting op Netflix én Videoland.

En in beide gevallen daar bovenop een eventuele maandelijkse contractduurkorting op het internet deel 

van het abonnement. 

Introductiekorting 1 - De eerste 3 maanden 100% korting
U kiest voor een Zakelijk Xtra abonnement en ontvangt de eerste 3 maanden 100% introductiekorting op 

het gekozen abonnement. Deze korting is alleen van toepassing op het Zakelijk Xtra abonnement.  

Op alle andere (aanvullende) diensten die u bij of naast uw Zakelijk Xtra abonnement kunt afnemen,  

geldt dit aanbod niet.

De combinatie van diensten (startende met minimaal een Internet component) die onderdeel uit kunnen 

maken van uw Zakelijk Xtra abonnement en waarover de introductiekorting geldt, ziet u in onderstaand 

overzicht.

Internet (minimaal) • Zakelijk Internet Start Xtra
 • Zakelijk Internet Complete Xtra
 • Zakelijk Internet Giga Xtra
 • Zakelijk Connect Start Xtra*
 • Zakelijk Connect Complete Xtra* 
 • Zakelijk Connect Giga Xtra* 

Telefonie  • Zakelijk Vast Bellen (1 lijn)

Televisie • TV Start Next
 • TV Complete Next

* De Zakelijk Connect Xtra varianten zijn niet te combineren met de Telefonie en/of Televisie componenten

Introductiekorting 2 - De eerste 12 maanden 100% korting op Netflix én Videoland, 
ook als je deze diensten al hebt (alléén i.c.m. TV Start Next of TV Complete Next)
•  Van Ziggo krijg je 2 persoonlijke vouchercodes t.w.v. 

  - 12 maanden Netflix Standaard t.w.v. € 143,88 (incl. btw)

  - 12 maanden Videoland Plus t.w.v. € 107,88 (incl. btw)

•  Je krijgt 12 maanden Netflix én Videoland cadeau. Ook als je ze al hebt. Je betaalt dus 12 maanden niet. 

•  Als je al een actief Netflix en/of Videoland abonnement hebt bij een derde partij (dus betaal je niet 

direct aan Netflix en/of Videoland), dan kan de voucher pas verzilverd worden nadat dat abonnement 

afloopt. Wacht totdat dit volledig is gesloten aan het einde van je factureringscyclus, herstart je Netflix/

Videoland account vervolgens en wissel vervolgens je vouchercode in. 

•  Je ontvangt vanuit Ziggo binnen 3 weken na de installatiedatum van je nieuwe pakket, een e-mail met 2 

persoonlijke vouchercodes: voor Netflix én Videoland. Hiermee kun je jouw cadeau bij de  

2 streamingdiensten online inwisselen.

•  Heb je binnen 3 weken na installatie van je pakket nog geen e-mail van Ziggo met de vouchercodes 

ontvangen, controleer dan de spamfolder in je mailbox. Of neem contact op met Ziggo Zakelijk via 

telefoonnummer 0800 - 0620 (normaal tarief). 



Contractduurkorting
Wanneer u kiest voor een langere contractduur dan 1 jaar kunt u een additionele korting per maand 

ontvangen op het Internet-deel van het abonnement gedurende de looptijd van het contract.  

De kortingen verschillen per abonnement en worden hieronder in de tabel weergegeven.

Voorbeeld U kiest Zakelijk Internet/Connect Giga Xtra voor de periode van 3 jaar. Dan ontvangt u  

36 maanden € 5,00 korting op het maandbedrag.

 1 jaar 2 jaar 3 jaar 

Start Xtra - - € 2,50 

Complete Xtra - € 2,50 € 5,00 

Giga Xtra - € 2,50 € 5,00 

Bedragen zijn excl. btw

•  Vouchers zijn in te wisselen t/m 31 december 2022.

•  Na 12 maanden loopt je Netflix abonnement automatisch door. Je Videoland loopt na 12 maanden ook 

automatisch door, behalve bij nieuwe klanten.

•  Na keuze voor Netflix én Videoland 12 maanden cadeau, is het niet mogelijk deze – na afloop van de 

bedenktijd van 14 dagen– te ruilen tegen een ander voordeel.

•  Vouchercodes zijn niet in te wisselen voor geld.

•  Geschikte apparaten en internetverbinding zijn nodig om te kijken. 

•  Gebruikersvoorwaarden van Netflix vind je hier en voor Videoland via deze link.

•  Specifiek voor Netflix geldt:

  -  Voor bestaande Netflix gebruikers wordt de waarde gecrediteerd als tegoed voor je bestaande 

abonnement.

  -  Je kunt het tegoed ook gebruiken voor een andere abonnementsvorm, dit kan effect hebben op 

geldigheidsduur van je tegoed. 

  -  De vouchercode kan niet worden geruild voor cash tenzij de klant hier wettelijk recht op heeft. 

  -  Netflix heeft het recht abonnementstarieven te wijzigen.

Voor wie geldt het introductiekorting aanbod?
•  Deze introductiekortingen zijn geldig voor nieuwe zakelijke klanten van Ziggo. Als bestaande zakelijke 

klant van Ziggo kunt u geen gebruik maken van deze introductiekorting. Ook indien u in de 6 maanden 

voor de start van deze actie een zakelijke klant van Ziggo bent geweest, kunt u geen gebruik maken van 

deze introductiekortingen.

•  Als particuliere klant van Ziggo zónder internet kunt u wel gebruik maken van deze introductiekortingen,

  tenzij u in de 6 maanden voor de start van deze actie een korting, in geld of in de vorm van een andere 

geldige promotie, heeft genoten.

•  Als particuliere klant van Ziggo mét internet kunt u ook gebruik maken van Introductiekorting 1, maar 

ontvangt u enkel de eerste maand 100% korting, tenzij u in de 6 maanden voor de start van deze actie 

een korting, in geld of in de vorm van een andere geldige promotie, heeft genoten.

•  Eventuele verbruikskosten van Telefonie en/of Televisie, en/of andere niet genoemde kosten vallen 

buiten deze actie en worden wel in rekening gebracht. 

Voor wie geldt het contractduurkorting aanbod?
•  Deze korting is geldig voor bestaande en nieuwe klanten van Ziggo die een nieuw Zakelijk Xtra 

abonnement van Ziggo afsluiten.



Algemeen
•  De introductiekorting en de contractduurkorting vormen tezamen de actie van Ziggo Zakelijk B.V.  

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Ziggo Zakelijk, tenzij anders vermeld.

•  Als klant kunt u er maandelijks voor kiezen om meer dan wel minder diensten van Zakelijk Xtra van 

Ziggo af te nemen, zolang u tijdens de afgesproken contractduur maar minimaal Zakelijk Internet 

Start Xtra of Zakelijk Connect Start Xtra blijft afnemen. Indien u gedurende de periode dat de 

Introductiekorting 1 van toepassing is wijzigingen aanbrengt in uw abonnement, dan vervalt deze 

introductiekorting.

•  Deze actie geldt vanaf 9 mei t/m 20 juni 2022.

•  Ziggo behoudt zich het recht voor de aanbieding zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen 

en/of te wijzigen.

•  U kunt alleen gebruik maken van deze actie als de aangeboden dienst op uw adres geleverd kan worden.

•  Op deze actie en de levering van de zakelijke diensten van Ziggo zijn naast deze actievoorwaarden, de 

Algemene Voorwaarden Ziggo en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk van toepassing. Kijk voor 

deze voorwaarden op ziggo.nl/zakelijk/voorwaarden 

  Als de bepalingen van deze actievoorwaarden en de voor u geldende Algemene Voorwaarden 

en Aanvullende Voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten, gelden de bepalingen uit deze 

actievoorwaarden.

•  Aanvragen die buiten de genoemde actieperiode door Ziggo worden ontvangen, of niet voor de korting 

in aanmerking komen, zullen worden verwerkt als aanvragen voor de reguliere zakelijke diensten en 

prijzen van Ziggo.

•  Ziggo beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.

•  Kijk voor meer informatie over de diensten van Ziggo op ziggo.nl/zakelijk

https://www.ziggo.nl/zakelijk/voorwaarden
https://www.ziggo.nl/zakelijk

