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NLZIET Extra
Extra zenders. Extra kijkplezier.

NLZIET lanceert met NLZIET Extra een
nieuw abonnement met 10 extra zenders
NLZIET lanceert vandaag een nieuw abonnement genaamd NLZIET
Extra. Met NLZIET Extra krijg je naast de 38 basiszenders ook toegang
tot 10 extra zenders: BBC First, BBC One, BBC Two, BBC Entertainment,
BBC World News, History Channel, Crime + Investigation, E!
Entertainment, Curiosity en Euronews.
Het nieuwe abonnement met een uitgebreid pakket aan internationale
zenders kost maandelijks €9,95 en is daarmee slechts 2 euro duurder dan
het reguliere abonnement.

Met NLZIET Extra kijk je naar je naar al jouw favoriete programma’s, films en
documentaires, zoals Sherwood, Gentleman Jack, Peaky Blinders, Dickensian
op BBC, Keeping Up with the Kardashians op E! Entertainment, Cracking the
Code (History Channel), Bones (Crime + Investigation), bekroonde
documentaires op Curiosity of het laatste wereldnieuws op Euronews of BBC
World News.
Niels Baas (directeur NLZIET): ‘Naast het bestaande NLZIET-abonnement
biedt het nieuwe NLZIET Extra-abonnement nog meer kijkplezier en
keuzevrijheid voor de kijker.’

Overzicht van de extra zenders in NLZIET Extra:
BBC First
BCC First biedt Britse topseries van de bovenste plank. Van nieuwe series tot
bekende klassiekers, waaronder Midsomer Murders, The Outlaws en
Inspector George Gently.
BBC One
BBC One is de bekendste zender ter wereld. Het kanaal bestaat uit een
breed scala aan tv-shows en series vol avontuur, romantiek en actie,
waaronder The Graham Norton Show en Pointless, maar ook het BBC News.
BBC Two
Deze zender is speciaal voor cultuurliefhebbers. BBC Two biedt vermakelijke
én leerzame programma’s waarin kunst, muziek en kennis centraal staan.
BBC Entertainment
De entertainmentzender van de BBC brengt hoogwaardige comedy-, realityen dramaseries, waaronder Doctor Who en EastEnders.
BBC World News
De nieuwszender BBC World News houdt je op de hoogte van de
belangrijkste internationale actualiteiten en nieuws.
History Channel
History Channel brengt het verleden weer tot leven door middel van

History Channel brengt het verleden weer tot leven door middel van
inspirerende verhalen over mensen en gebeurtenissen die onze wereld
hebben gevormd.
Crime + Investigation
Deze zender opent de deur naar de complexe en meeslepende wereld van
echte criminaliteit, waarin ze de kijker meenemen op een reis van intriges,
gerechtigheid en een beter begrip van crimineel gedrag.
E! Entertainment
E! Entertainment houdt je op de hoogte van het beste entertainmentnieuws
uit Hollywood.
Curiosity
Op Curiosity Channel zie je bekroonde documentaires en films gebaseerd op
ware gebeurtenissen, maar ook programma’s over wetenschap, natuur,
geschiedenis, technologie en lifestyle.
Euronews
Euronews houdt je 24/7 op de hoogte van het laatste wereldnieuws vanuit
een Europees perspectief.

Bestaande NLZIET-abonnees krijgen in de maand november gratis toegang tot de
content van NLZIET Extra. Nieuwe abonnees kunnen NLZIET Extra bij aanmelding
14 dagen gratis op proef bekijken.

NLZIET is een samenwerking tussen de Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland
en Talpa TV. Met de online tv-dienst NLZIET kunnen kijkers op één plek het meest
uitgebreide online Nederlandse tv-aanbod bekijken, waaronder 38 live zenders van de
mediagroepen NPO, RTL Nederland en Talpa Network, aangevuld met regionale
omroepen, INPLUS, Pebble TV en de Vlaamse publieke zenders. Het NLZIET Extraabonnement biedt de aanvullende zenders: BBC First, BBC One, BBC Two, BBC
Entertainment, BBC World News, History Channel, Crime + Investigation, E!
Entertainment, Curiosity en Euronews. Via de apps voor web, mobiel, Apple TV, Android
TV, Amazon Fire TV en smart tv zijn programma’s uit het online aanbod van de
omroepen in hoge kwaliteit live, terug en vooruit te kijken, veelal zonder reclame en

maandelijks opzegbaar.
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