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exclusief inclusief

btw btw

Eerste zes maanden (ongeacht samenstelling van het pakket).

Bij eerste aanmelding of upgrade internet snelheid.

Internet only Download- en uploadsnelheid 100 Mbps 36,36€         44,00€         

Download- en uploadsnelheid 200 Mbps 40,50€         49,00€         

Download- en uploadsnelheid 600 Mbps 44,63€         54,00€         

Download- en uploadsnelheid 1 Gbps 53,72€         65,00€         

Uitbreidingsmogelijkheden:

Kabeltex Standaard TV-kijken via DVB-C (coax) per 3 smartcards 8,26€           10,00€         

Kabeltex GO Idem, aangevuld met de Kabeltex TV APP via Internet (Interactieve TV) per 3 gebruikers 13,64€         16,50€         

Telefonie Vaste telefoon (één of twee nummers) gratis nummer portering 1,65€           2,00€           

TV Only Aansluiting met TV-pakket Standaard 35,12€         42,50€         

Beschrijving
Internet only

Overstappen is zo geregeld met onze overstapservice.

Kabeltex Standaard TV kijken via DVB-C geschikte TV (met CI+ module t.b.v. smartcard)

TV-pakket Standaard 65+ zenders (inclusief alle ESPN zenders)

Zonder smartcard: 35+ zenders

Via coax inhuis bekabeling

Kabeltex GO Abonnement Kabeltex Standaard, aangevuld met:

TV-kijken via Internet (Interactieve TV).

Live TV kijken, herstart, pauzeren en spoelen van het lopende programma via de APP, PC of STB.

(STB=settopbox via HDMI aan te sluiten op uw TV)

Bij zenders waarbij dat is toegestaan:

- via de APP in- en buitenshuis (EU) te kijken op tablet of smartphone

- account geschikt voor gelijktijdig gebruik op drie apparaten (vijf gekoppelde apparaten)

- programma gemist (7 dagen terugkijken)

- opnemen en terugkijken (fair use, 100 dagen)

Extra's excl btw incl btw

Internet Fritz!box wifi router bruikleen bruikleen

Eerste Fritz! Repeater bruikleen bruikleen

Extra Fritz! Repeater per stuk 3,31€           4,00€           

Extra Fritz! Repeater type 3000 per stuk 4,13€           5,00€           

TV Eerste smartcard DVB-C bruikleen bruikleen

Extra smartcard DVB-C per stuk 1,24€           1,50€           

Cammodule (CI+) voor in TV DVB-C Actie: voor nieuwe abonnee bruikleen bruikleen

Cammodule (CI+) voor in TV DVB-C per stuk 2,48€           3,00€           

Digitale ontvanger DVB-C per stuk 3,31€           4,00€           

Settopbox (STB) Interactieve TV per stuk 3,31€           4,00€           

Extra zenders: in combinatie met Kabeltex Standaard of Kabeltex GO excl btw incl btw

Abonnementsbedrag is per drie gebruikers (drie smartcards en/of per Kabeltex GO account).

TV-pakket Plus Totaal 11,98€         14,50€         

Idem per thema: Film & Entertainment 1,65€           2,00€           

Kennis & Nieuws 2,48€           3,00€           

Life style 2,48€           3,00€           

Kinderen 2,48€           3,00€           

Muziek 2,48€           3,00€           

Sport 1,65€           2,00€           

Duits 2,48€           3,00€           

Buitenlands 2,48€           3,00€           

Erotiek 2,48€           3,00€           

Radiozenders 0,41€           0,50€           

TV-pakket Extra Extra pakket Film1 inclusief Film1 GO 12,81€         15,50€         

Extra pakket Ziggo Sport Totaal inclusief Ziggo Sport GO 12,81€         15,50€         

Telefonie Onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland (belbundel) 8,26€           10,00€         

Wij hanteren hierbij een Fair Use Policy -€            

Tarief per minuut bij structureel meer dan 1.000 minuten per maand per minuut 0,025€         0,03€           

Uitgezonderd 06760-inbelnummers en betaalde 08- en 09-nummers en servicenummers.

28,93€         35,00€         Actie

01-03-2022 - Tarievenlijst individuele aansluitingen (particulier gebruik) 

Gratis een Fritz!box wifi router en een Fritz! Repeater in bruikleen en deze vormen samen een Mesh wifi netwerk.

De afstand tot de wijkcentrale speelt bij Kabeltex geen rol.

Data gebruik: Wij hanteren een Fair Use Policy.

Gratis een @kabeltexmail.nl of @texel.com mailbox.

Abonnementen (bedragen per maand):

Heeft u nog vragen?: bel 0222-315411 of kom even langs op Abbewaal 31, Den Burg. 
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Vastrechtvergoeding

excl btw incl btw excl btw incl btw

In dorpskernen en op recreatiepark geen geen geen geen

Bedrijventerreinen 1.280,99€    1.550,00€    10,33€         12,50€         

Overigen (buitengebied) 1.280,99€    1.550,00€    10,33€         12,50€         

Netwerk derden Kosten netwerk eigenaar

Aansluitkosten
excl btw incl btw excl btw incl btw

Bestaande aansluiting bij doorlopend abonnement geen geen geen geen

In dorpskernen en op recreatiepark max 20 mtr 123,97€       150,00€       geen geen

Bedrijventerreinen max 30 mtr 413,22€       500,00€       289,26€       350,00€       

- Idem bij gezamenlijke aanleg nutsbedrijven *) max 30 mtr 123,97€       150,00€       geen geen

Overige (buitengebied) max 50 mtr 619,84€       750,00€       495,87€       600,00€       

- Idem bij gezamenlijke aanleg nutsbedrijven *) max 50 mtr 495,87€       600,00€       371,90€       450,00€       

Nevenaansluiting (extra aansluiting) max 20 mtr 454,55€       550,00€       454,55€       550,00€       

Extra kosten (meerlengte, asfalt, zinker) offerte offerte offerte offerte

(pas na akkoord wordt tot uitvoering overgegaan)

*) mits abonnement binnen 3 maanden na aanleg/oplevering

Netwerk derden Kosten Kabeltex 123,97€       150,00€       geen geen

Kosten netwerk eigenaar

Installatiekosten
excl btw incl btw excl btw incl btw

Algemeen Installatiekosten zonder aanleggen inhuis bekabeling 61,98€         75,00€         geen geen

Installatiekosten met aanleggen inhuis bekabeling 103,31€       125,00€       geen geen

Internet Wifi-router plaatsen bij aansluitpunt, of in andere ruimte (*). Fritz! Repeater draadloos aansluiten.
Televisie Eerste TV aansluiten en digitaal installeren (*)
Telefonie Aansluiten basispost of eerste toestel (*)

(*) Indien kabelwerk nodig is, dan maximaal 15 mtr (zichtwerk of door aanwezige buis)

Extra werkzaamheden excl btw incl btw

Algemeen eerste halfuur inclusief voorrijden 45,46€         55,00€         
daarna uurtarief 49,59€         60,00€         

Terugkomen voor afmaken installatie (op verzoek abonnee, PC niet in orde, e.d.) 45,46€         55,00€         
Uitgebreidere aanleg IHN (In-Huis-Netwerk) offerte offerte

Apparatuur zoals wifi-router, telecomadapter, glasvezelbox, settopbox blijven eigendom van Kabeltex.

bedragen zijn inclusief btw

start naar vast naar mobiel
tarief per minuut per minuut

0,10€           0,08€           0,08€           
gratis gratis n.v.t.
0,10€           0,08€           n.v.t.
0,10€           0,08€           n.v.t.
0,10€           0,08€           n.v.t.
0,10€           0,08€           n.v.t.

gratis gratis n.v.t.
0,10€           divers divers
0,10€           0,09€           0,34€           
0,10€           0,19€           0,44€           
0,10€           0,53€           0,78€           
0,10€           0,83€           1,08€           
0,10€           1,20€           1,20€           

0,10€           divers divers

Algemeen

Bedragen inclusief btw zijn bepalend, de bedragen exclusief zijn afgerond.

Eerst volgende verhoging is 01-07-2023.

Betaling Tarieven zijn gebaseerd op betaling via incasso machtiging factuur per e-mail gratis
Factuurtoeslag bij ontbreken incasso machtiging factuur per e-mail 1,50€           

factuur per post 3,00€           

zie info netwerk eigenaar

of per maandafkoop

Internationaal regio 5

Nederland Algemeen
Kabeltex onderling

Werkzaamheden monteur

Voor collectieve aansluitingen en/of groepsaansluitingen gelden afwijkende tarieven. 
In bijzondere gevallen gelden aanvullende tarieven (u krijgt dan vooraf een offerte ter goedkeuring)

Administratief
Minimale abonnementsduur aanvullende TV-pakket Plus/Extra is 3 maanden, daarna per maand opzegbaar. 
Maandbedragen worden vooraf en de overige kosten worden achteraf berekend

Oost-Europa, Israël, Turkije en Het Verre Oosten
Internationaal regio 4

Nederland speciale nummers 085 - service nummers
088 - service nummers
14xyz - service nummers

 De uiteindelijke kosten van een gesprek 
worden per seconde berekend. 

Jaarlijks op 1 juli kunnen de abonnementsbedragen aangepast worden o.b.v. de prijsontwikkeling.

Overige wijziging van de tarieven voorbehouden. Actie aanbiedingen zijn tijdelijk.
Overige tarieven zie www.kabeltex.nl of op aanvraag.

116xyz - service nummers

Nederlandse Antillen, Brazilië en N- en Z-Afrika

0800 - nummers
Betaalde 08- en 09-nummers en servicenummers

Internationaal regio 1 Noordwest Europa en Noord-Amerika
Internationaal regio 2 Midden- en Z-Europa en Australië en Nw Zeeland
Internationaal regio 3

Internationaal regio 6

Gesprekskosten telefonie

Bestemming Bijzonderheid

bij abonnement 1 jaar bij abonnement 2 jaar

Netwerk Kabeltex

zie info netwerk eigenaar

bij abonnement 2 jaar

Netwerk Kabeltex mits 
hoofdinfrastructuur met 
aansluitmogelijkheid in                           
de weg aanwezig is.

bij abonnement 1 jaar

Heeft u nog vragen?: bel 0222-315411 of kom even langs op Abbewaal 31, Den Burg. 


