
98.8FM

Ziggo_FM Radio_DM1_B2C_DEF.indd   1Ziggo_FM Radio_DM1_B2C_DEF.indd   1 12-01-21   16:3912-01-21   16:39

Ziggo

Postbus 43048, 3540 AA Utrecht

0900 - 1884 (normaal tarief)

www.ziggo.nl

Datum 23 augustus 2021
Klantnummer 123456

Luister digitaal voor het beste signaal
Het analoge radiosignaal via de kabel stopt

ZNS72001MA

M. van der Model
Signaal 95
1446 WT  PURMEREND

1446WT95

Check 1

Heeft uw radio geen antenne?

En loopt er, naast de stroomkabel,

een andere kabel van de radio

naar de wandcontactdoos in de

muur?

Check 2

Als u naar de

radiofrequentie 98.8 FM

gaat, hoort u daar

onze boodschap?

Beste mevrouw, meneer Van der Model,

Het analoge radiosignaal stopt op 28 september. Daarmee maken we ruimte vrij op onze kabel om

ons netwerk nog sneller en stabieler te maken. Luistert u nog radio via het analoge signaal, dan is het

belangrijk dat u schakelt naar een alternatieve manier van luisteren, zoals digitale radio. Met digitale

radio ontvangt u een ruim aanbod zenders met kraakhelder geluid.

Schakel naar digitale radio

Schakelen naar digitale radio kunt u zelf. Kies één van de oplossingen op de achterkant van deze

brief. Luistert u al digitale radio? Mooi, dan hoeft u niets te doen. Weet u niet zeker of u nog analoog

luistert? Doe dan Check 1 of Check 2 hieronder.

Kies de beste oplossing

Heeft u de check gedaan en is het antwoord ja? Dan luistert u nog analoog. En zult u moeten

schakelen naar een andere manier van luisteren. Schakel bijvoorbeeld gratis naar digitale radio via

de tv. Alle alternatieven vindt u op de achterkant van deze brief. Of ga naar ziggo.nl/luisterdigitaal en

kies de beste oplossing voor u.

We staan voor u klaar

Heeft u een vraag of hulp nodig? Of zegt u na deze verandering liever kosteloos op?

Op ziggo.nl/klantenservice zijn we altijd open. Of kies op ziggo.nl/contact zelf hoe u contact

met ons opneemt.

Schakel vandaag nog naar digitaal!

Marcel de Groot

Directeur Consumentenmarkt

Ziggo B.V., mede handelend onder de naam Ziggo, statutair gevestigd te Utrecht, KvK 37026706.



Radio luisteren via uw televisie

Luister via uw stereoset 

Luister digitaal voor het beste signaal
Kies de beste oplossing voor u

Alternatieven

Digitale televisie
Met een abonnement op digitale televisie, luistert u ook naar meer dan 90 

radiozenders in digitale kwaliteit. Naast veertig speciale themazenders kunt u 

ook genieten van ruim vijftig radiozenders die u standaard ontvangt via de 

kabel. Onder deze radiozenders vallen regionale en nationale zenders tot aan 

buitenlandse en speciale zenders. 

Het is trouwens ook mogelijk uw stereoset aan te sluiten op uw mediabox of tv.

Wat heeft u nodig

Uw televisie en een Ziggo Mediabox, kabel of CI+ module

GRATIS

Lees meer over tv & radio op ziggo.nl/over-radio

Digitale radio ontvanger
Wilt u radio luisteren zonder tv, maar heeft u slechte ontvangst via de antenne of 

wilt u meer zenders? Dan kunt u een Digitale radio ontvanger van Ziggo kiezen in 

combinatie met uw stereoset. Zo heeft u altijd perfecte ontvangst van het signaal.

Wat heeft u nodig

Uw eigen stereoset en een Digitale radio ontvanger

50 voor Ziggo klanten

Bestel eenvoudig via ziggo.nl/radioontvanger. Of ga langs bij een van onze 
winkels. De dichtsbijzijnste vindt u op ziggo.nl/winkels

FM-antenne
Een FM antenne sluit u eenvoudig aan op uw stereoset. Goed om te weten: 

zenders zoals NPO Radio 5, Arrow Classic Rock en ClassicNL kunt u niet luisteren 

via een FM-antenne. Wel bijvoorbeeld via uw televisie of met een digitale radio 

ontvanger. Welke zenders luistert u allemaal via de FM-antenne? U leest het op 

ziggo.nl/radio

Wat heeft u nodig

Uw eigen stereoset en een FM-antenne

GRATIS

Bestellen kan via ziggo.nl/antenne of haal hem op in de Ziggo winkel.

U kunt ook op andere manieren radio luisteren, zoals smart speakers

of een DAB+ radio. Deze producten krijgt u niet bij ons.

Daarvoor kunt u terecht bij uw favoriete elektronica winkel.
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