
Ga voor gigasnel
Glasvezel Internet
van DELTA

ü  Glasvezel Internet van 1 Gig 
Eerste 12 maanden 45,- per maand*

ü Gigagoede wifi overal in huis
ü Gratis installatie tot in de nok

gratis!

tot in
de nok

geïnstalleerd



In ons leven is een snelle, stabiele internetverbinding 
superbelangrijk. Voor werk of plezier verbruiken we steeds 
meer data. DELTA is de eerste provider in Nederland die 
internet tot 8 Gig mogelijk maakt. Dit doen we via glasvezel, 
met een zogenoemd XGS-PON-netwerk waarbij gigabit 
snelheden de standaard zijn! Met eindeloze mogelijkheden voor 
nu en in de toekomst.
 

Veilig

Snelheid is heel fijn, maar veiligheid staat voorop. Daarom krijg 
je bij je Flexpakket standaard een Veilig Internet-licentie voor 
één computer met de beste beveiligingssoftware:
 
• antivirussoftware (beschermt je veiligheid en privacy); 
•  browser- en bankierbeveiliging (voor zorgeloos online 

bankieren en winkelen) 
• huisregels (stel grenzen in voor je (klein)kinderen) 
•  apparaatzoeker (helpt je om je apparaat te vinden, op 

afstand te vergrendelen of gegevens te verwijderen)

Bij 150 Mbits krijg je één licentie en bij 1 Gig of meer krijg je  
vijf licenties gratis. Heb je meer licenties nodig, dan kun je  
deze altijd nog extra aanschaffen.

Voordelig glasvezel internet

Je hebt al 1 Gig internetsnelheid voor 45,- per maand*. 
Je krijgt dan:

• 1 Gig up- én downloadsnelheid glasvezelinternet
• drie wifi-punten voor gigagoede wifi in huis
• installatie tot in de nok t.w.v. 182,50
• gratis Veilig Internet

Flexibel

De een wil supersnel internetten. De ander eindeloos series 
kijken, online gamen of onbeperkt bellen. Of misschien juist 
allemaal tegelijk. Goed nieuws: met het Flexpakket van DELTA 
bepaal je zelf wat je aan- óf uitzet. Zo begint je Flexpakket met 
internet. Kies voor 150 Mbps, 1 Gig of 8 Gig capaciteit via  
XGS-PON. Wil je er ook tv bij? Je hebt de keuze uit 50+, 90+ of 
120+ zenders. Lekker lang telefoneren? Ook een extra belbundel 
kies je zelf. En wil je de volgende maand wat anders? Dan pas je 
dat gewoon aan. Zonder extra kosten of gedoe.

Dit is de gigagoede glasvezel 
belofte van DELTA

1 Gig internet
voor 45,- per maand* 

* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.



Kies jouw internet

Interactieve TV
Kijk voor het actuele zenderoverzicht en de extra mogelijkheden zoals Ziggo Sport en 
ESPN Compleet op delta.nl/<<gebied>>

Geen Interactieve TV + 0,- p/mnd
50+ zenders. Inclusief NPO, RTL, SBS, Discovery, MTV, National Geo Wild en Disney. + 12,50 p/mnd
90+ zenders.  + 17,50 p/mnd
Inclusief ESPN, RTL Crime, Nick junior, Baby TV, MTV Brand New en BBC Entertainment.

120+ zenders.  + 25,- p/mnd 
Inclusief ESPN 1, 2, 3 & 4, alle Film1-kanalen, Animal Planet en Discovery Science.

Extra 4K Interactieve TV-ontvanger + 5,- p/mnd

Bellen

Geen vast bellen + 0,- p/mnd
Basis Bellen à 15 cent per minuut met een vast nummer + 1,- p/mnd
Onbeperkt Onderling Bellen naar andere DELTA-klanten + 4,- p/mnd
Onbeperkt Bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland + 13,- p/mnd
Onbeperkt Bellen naar vaste en mobiele nummers in Europa + 17,- p/mnd

Ondernemersgemak van DELTA Zakelijk

Business Pack.  + 5,31 excl. btw p/mnd
1 Veilig Internet-licentie, tweede telefoonlijn, vast IP-adres, btw-specificatie en 24/7 zakelijke klantenservice.

ü Maximale internetsnelheid
150 Mbps up en down

ü Deel je snelheid met het huishouden

42,50
per maand

ü Totale capaciteit  
8.000 Mbps up en down

ü 1x 2.500 Mbps, 3x 1.000 Mbps +  
wifi–capaciteit 2.500 Mbps.

ü Individuele Gig voor meerdere gebruikers 
ü Maximale internetsnelheid  

2.500 Mbps up en down

67,50
per maand

ü Maximale internetsnelheid  
1.000 Mbps up en down

ü Deel je snelheid met het huishouden
ü Profiteer de eerste 12 maanden  

van het actietarief

45,-
per maand*

Meest
gekozen

150 Mbps
up- en download

8 Gig
capaciteit

1 Gig
up- en download

* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.



mesh wifitraditionele wifi

Gigasnel Glasvezel Internet tot in de nok geïnstalleerd

Met Glasvezel Internet van DELTA haal je niet alleen 
gigasnel internet in huis. Wij sturen ook nog eens een 
monteur bij je langs die gratis je modem én je wifi 
komt installeren inclusief maximaal drie  
mesh wifi-punten. Hij checkt jouw wifi van  
de begane grond tot in de nok! Zo heb je  
altijd en overal gigagoede wifi. En als  
je voor een TV-pakket of telefonie hebt 
gekozen, worden ook deze  
voor je geïnstalleerd.

Mesh? 

Een mesh-netwerk is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van wifi-netwerken. Het 
zorgt ervoor dat je verbinding veel stabieler en sneller is én een groter bereik heeft 
dan een traditioneel los wifi-punt (al dan niet aangevuld met een wifi-versterker). 

De verschillende mesh wifi-punten werken samen en zorgen voor een optimale 
internetverbinding. Je mesh-netwerk kiest automatisch steeds voor de beste 
verbinding en zo geniet jij overal en altijd van een snel en stabiel wifi-signaal. Of je 
nou op zolder zit te netflixen of in de keuken met een YouTube-filmpje een nieuw 
recept probeert. Dat noemen wij gigagoede wifi.

tot in
de nok

geïnstalleerd
gratis, ter waarde van 182,50



Overal in huis gigagoede wifi

Hoe doen we dat? 

Op een door jou gekozen moment komt onze monteur een 
zogenoemd mesh-netwerk installeren. Dat is een draadloos 
netwerk waarbij meerdere mesh wifi-punten samen één sterk 
wifi-netwerk vormen. Nadat het netwerk is aangelegd, zorgt hij 
natuurlijk ook dat alles tot in de puntjes werkt. Tot in de nok van 
je huis.

Hoe werkt dat?

Jij kiest zelf wanneer onze monteur langskomt.  
En dan gaat hij aan de slag voor je. Heb je sterke wifi op 
zolder nodig? Geen probleem. Hij installeert extra wifi-punten 
indien nodig. Zo geniet jij zonder zorgen van razendsnel 
glasvezelinternet en bij keuze van een aanvullend pakket ook 
voor haarscherpe TV en kraakheldere telefonie overal in huis. 

Wat kost dat?

Helemaal niks. De installatie van het pakket zoals hier 
beschreven is helemaal gratis! Omdat wij willen dat jij zorgeloos 
kunt genieten, gaat onze monteur pas de deur uit als alles tot in 
de puntjes werkt. Inderdaad, zelfs tot in de nok.

Wat betekent dat?

Wat houdt die gratis installatie tot in de nok precies in? Onze 
DELTA-monteur installeert:

Internet / wifi: 
• jouw gigagoede wifi op max. drie verdiepingen 
•  minimaal twee mesh wifi-units (waarvan één bedraad op het 

modem | maximaal vier units)
•  je wifi op twee computers, tablets of telefoons  

geïnstalleerd / aangemeld
•  je mailaccount van DELTA op één computer, tablet of 

telefoon
 
Interactieve TV: 
Kies je voor Interactieve TV? Dan installeert de monteur: 
• alle Interactieve TV-ontvangers (evt. op mesh wif-punt)
• alle afstandsbedieningen van de geleverde TV-ontvangers
•  een switch voor het aansluiten van de extra TV-ontvangers 

(indien nodig)
• de DELTA TV App

Bellen: 
Bij keuze voor een aanvullend telefoniepakket:
• één vaste telefoon in je woonkamer
 
Bekabeling: 
•  alle bekabeling die nodig is voor de installatie. En indien 

nodig werkt hij de kabels netjes weg in een kabelgoot langs 
de plinten



Daarom DELTA 

Misschien heb je al eens van ons 
gehoord?

DELTA is van oorsprong 
dé telecomprovider en 
energieleverancier van Zeeland. En 
we gaan verder! Sinds 2018 groeien 
we hard door. Zo zijn onze diensten 
inmiddels in grote delen van het 
land beschikbaar. Al ruim 170.000 
huishoudens in heel Nederland kozen 
voor DELTA. Wij bieden internet, 
TV en bellen aan via glasvezel, het 
snelste en beste netwerk. En hopelijk 
binnenkort ook bij jou.

Extra veel extra’s - met mobiel erbij

Met DELTA Mobiel bel je kraakhelder en heb je supersnel mobiel internet 
op het beste netwerk van Nederland. Neem je op hetzelfde adres als je 
Flexpakket ook DELTA Mobiel? Dan geven we je graag flink wat maandelijkse 
extra’s en korting:

Dubbele data
We verdubbelen de data van elk 
DELTA Mobiel-abonnement op jouw 
adres. Die heb je dubbel en dwars 
verdiend. 

Onbeperkt bellen 
Met je DELTA Mobiel abonnement 
vanaf Mobiel 6 GB bel je onbeperkt 
naar vaste en mobiele nummers in 
Nederland en vanuit de EU. 

5,- korting op je Flexpakket 
Bij je DELTA Mobiel abonnement 
krijg je iedere maand 5,- 
korting op je Flexpakket. 

Extra TV-pakket 
Vanaf Mobiel 6 GB krijg je 
een extra TV-pakket met 
o.a. ESPN Eredivisie, Nick 
Jr. of BBC Entertainment. 
Voor ieder wat wils. 

Is de glasvezelaansluiting nog niet 
aangelegd, maar kies je wel alvast 
voor DELTA Mobiel? Dan ontvang 
je nu al extra voordeel, namelijk: 
dubbele data, onbeperkt bellen en 
5,- korting op je mobiele factuur.

Business Pack

Ben je ondernemer en wil je alles uit je glasvezelverbinding halen wat voor 
jouw zaak belangrijk is? En dat voor een scherpe prijs? Regelen we voor je. 
Met hetzelfde gemak en dezelfde flexibiliteit. Want wil je iets in je pakket 
aanpassen? Dat kan natuurlijk altijd. Zo ben je ook als ondernemer 100% 
flexibel.

Helpdesk
DELTA Zakelijk heeft speciaal voor ondernemers een zakelijke servicedesk. 
Onze professionals met een ondernemersmentaliteit bieden je graag de 
juiste ondersteuning, zodat jij je zaken goed kunt doen. 

Kies voor ondernemersgemak
Met een Business Pack krijg je  
naast het Flexpakket:
• één Veilig Internet-licentie 
• een tweede telefoonlijn
• een vast IP-adres 
• factuur met btw-specificatie
• 24/7 zakelijke klantenservice

Werkt prima, dat Business Pack!

“98% van onze bestanden komt via ons glasvezel internet van DELTA Zakelijk binnen. Dit zijn doorgaans 
heel zware bestanden die gedownload moeten worden van tig gigabytes. Dus snelheid van downloaden 
is key hierin. Daar komt nog bij dat veel bestanden ’s nachts binnenkomen, dus dan is ook een stabiele 
verbinding zonder storingen essentieel.”
Chris van Antwerpen - Algemeen directeur drukkerij GBG

5,31
excl. btw

2,50
per maand

Al vanaf



Interactief televisiekijken bij DELTA:

Kies je bovenop het standaard Flexpakket met internet ook voor Interactieve 
TV? Dan krijg je van ons een nieuwe Interactieve TV-ontvanger in bruikleen 
waarmee je TV kijkt via het internet. Dat is genieten van haarscherpe 
beeldkwaliteit en superveel handige extra’s.

• jij kiest hoeveel zenders je wilt: 50, 90 of 120 
• TV-kijken op televisie, tablet, laptop en smartphone
• maar één afstandsbediening nodig

Je kunt maximaal vier Interactieve TV-ontvangers per adres bestellen. Zo hoeft 
niemand in huis iets te missen.

Zet eens iets nieuws aan

Benieuwd naar wat anders? Probeer dan eens een maandje een nieuw pakket uit, 
zoals Film1, ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal. 
Aanpassen kan iedere maand eenvoudig via MijnDELTA.

Film1 
Komedies, thrillers, speelfilms en andere 
genres. Via de vier kanalen van Film1 
haal je de bioscoop in huis! 

Gratis 
bij het 120+ zenderpakket

10,- per maand

ESPN Compleet
Mis geen enkele wedstrijd meer van de 
Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, de 
TOTO KNVB Beker, de Bundesliga en de 
UEFA Europa League. Verder geniet je 
van live toptennis en grote Amerikaanse 
sportcompetities. 

10,- per maand

Ziggo Sport Totaal 
Live Formule 1* en voetbal uit de 
Premier League, Primera Division  
en de UEFA Champions League. 

15,- per maand

Erotiekpakket 
De spannendste erotische zenders in 
één pakket.

12,50 per maand

Altijd inclusief:

 Live TV pauzeren
  Een programma stilzetten en 

hervatten met de 
 afstandsbediening 

 Begin gemist
  Programma’s vanaf het begin 

kijken als je net te laat bent

 Programma gemist
  Kijk tot zeven dagen gratis 

gemiste programma’s terug

 TV-gids
  Gebruiksvriendelijke programma -

gids voor alle zenders

 Opnemen
  Neem tot 250 uur aan favoriete 

programma’s op en bewaar ze  
een jaar

 Kanaallijst
  Al je TV- en radiozenders in een 

overzichtelijke lijst

 Series opnemen
  Neem je favoriete series in één 

keer automatisch op

 Inloggen
  Inloggen met je vertrouwde 

DELTA-account

* t/m 31-12-2021



Heb je nog vragen of kunnen we je helpen bij het 
afsluiten van je Flexpakket?

delta.nl  |  0118 22 55 71

Alle voordelen  
van het  
DELTA Flexpakket

Ga nu voor gigasnel 
internet en gigagoede 
wifi. Stel je DELTA 
Flexpakket samen.

In drie stappen 
naar jouw 
Flexpakket:

•  gigasnelheden over Glasvezel Internet 
• 100% flexibiliteit
• gratis installatie tot in de nok

1.  Stel je eigen pakket samen op 
delta. nl/<<gebied>> en bestel. 

2.  De aannemer sluit jouw huis aan  
op het glasvezelnetwerk. 

3.  Onze monteur installeert gratis  
je Flexpakket. Tot in de nok. 

Je kunt je Flexpakket op ieder moment 
aanpassen. Zo betaal je alleen voor wat 
je nodig hebt. En blijf je lekker flexibel.

Geen reclamepost meer ontvangen? Via www.postfilter.nl kun je je afmelden.
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