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Steeds meer mensen hebben een abonnement op een online videodienst, zoals Netflix, NPO 

Start of NLZiet. Daarmee kunt u series, films en documentaires kijken op een moment dat u 

goed uitkomt. Er zijn veel verschillende online videodiensten. Een overzicht van de vele 

mogelijkheden. 

Online videodiensten worden ook wel streamingdiensten genoemd, of video-on-demand 

(VOD). Ze bieden series, films en/of documentaires aan, soms zelf gemaakt en soms gekocht 

van anderen. Ook televisieomroepen bieden hun eigen programma's aan via video-on-

demand, zodat u deze programma’s en series terug kunt kijken en soms ook vooruit. U heeft 

hier meestal een abonnement voor nodig. 

Programma’s van streamingdiensten kunt u op verschillende apparaten bekijken, zoals een 

smartphone, tablet, smart-tv en laptop. Niet alle streamingdiensten werken goed samen met 

alle apparaten. Controleer dit voordat u een abonnement neemt. 

Samen kijken 

U kunt meestal verschillende abonnementen afsluiten. Zo kunt u bijvoorbeeld een 

abonnement kiezen waarbij u met meerdere kijkers tegelijk online video kunt kijken op één 

abonnement. U en uw partner kunnen dan dus tegelijkertijd naar een ander programma kijken. 

Een abonnement waarbij u betaalt voor meer schermen is alleen bedoeld voor huisgenoten. 

De meeste aanbieders staan niet toe dat u uw abonnement deelt met familie of vrienden die op 

een ander adres wonen. 

Welke kiezen? 

Er zijn veel verschillende streamingdiensten en het kan lastig zijn om te kiezen welke bij u 

past. Waar kijkt u graag naar? Wilt u Nederlandse tv-programma’s kunnen kijken op een 

tijdstip dat het u uitkomt? Wilt u graag bioscoopfilms in uw eigen huiskamer kunnen zien? Of 

wilt u (ook) series uit veel verschillende landen kunnen kijken? Het antwoord op die vragen 

kunnen helpen bij het maken van een keuze. Sommige streamingdiensten bieden een 

combinatie van films, series en tv-programma’s aan. Het aanbod wordt steeds vernieuwd, 

zodat u niet snel uitgekeken raakt. 

Wilt u zo veel mogelijk zien en toch de kosten in de hand houden, dan kunt u af en toe 

overstappen van de ene naar de andere online videodienst. Soms kunt u een streamingdienst 

een maand gratis uitproberen. De prijzen in het overzicht zijn van 2023. 

Films en series 

Netflix 



Netflix is de grootste en bekendste streamingdienst van films en series in Nederland. Bekende 

series zijn The Crown, Better call Saul, Die Kaiserin en Pieces of her. 

Een maandabonnement kost 8 tot 16 euro, afhankelijk van de beeldkwaliteit en het aantal 

schermen waarop u kunt kijken (1 tot 4). 

HBO Max 

Bekende series bij HBO Max zijn Game of thrones en Sex and the city. HBO Max heeft ook 

de films van onder andere Warner Bros en Cartoon Network. Een maandabonnement kost 6 of 

8 euro, afhankelijk van de beeldkwaliteit en het aantal schermen (1 of 3). 

Disney Plus 

Disney Plus is bekend van films voor het hele gezin, zoals Lion King, Star Wars en Pirate of 

the Caribbean. Daarnaast heeft Disney Plus documentaires van National Geographic. Een 

abonnement kost 9 euro per maand (voor 4 schermen). 

Amazon Prime Video 

Bij Amazon Prime Video kunt u onder andere James Bond-films en The lord of the rings zien. 

Het aanbod aan films en series is relatief klein. Een abonnement kost 3 euro per maand (voor 

3 schermen). 

Apple TV Plus 

Apple TV Plus heeft alleen originele series en films, de Apple Originals. Populaire series zijn 

Ted Lasso en Severence. Het aanbod is klein, maar groeit. Een maandabonnement kost 7 euro 

(6 schermen). 

SkyShowtime 

SkyShowtime biedt films en series aan van Paramount Pictures en Universal Studio's. 

Bekende titels zijn Jurassic Park, Fast and furious, Jaws en Mission impossible. Een 

abonnement kost 7 euro per maand (3 schermen). 

Ziggo Movies & Series 

Als u een Ziggo televisie-abonnement heeft, kunt u zich abonneren op een extra bundel om 

films en series van HBO te bekijken. Het aanbod is beperkt. Een maandabonnement op Ziggo 

Movies & Series kost 7 euro, het uitgebreidere Ziggo Movies & Series XL kost 12 euro (3 

schermen). 

Videoland 

Videoland heeft meer dan 700 Nederlandse films en series, bijna 700 buitenlandse films en 

bijna 300 buitenlandse series. Videoland heeft ook veel programma's voor kinderen. Verder 

kunt u alle RTL-programma's live zien en terugkijken. Sommige programma's, zoals GTST, 
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kunt u ook vooruitkijken. Een abonnement kost 5 tot 11 euro per maand (2023), afhankelijk 

van of u reclame accepteert en hoeveel schermen u wilt (1 tot 4). 

Tv-programma’s 

NPO Plus 

Op NPO Plus kunt u alle series, films en documentaires van de publieke omroep bekijken 

zonder reclame. Ruim 70 series en ruim 100 films zijn alleen op NPO Plus te zien. Een 

maandabonnement kost 3 euro (5 schermen). 

NLZiet 

Op NLZiet kunt u alle programma’s van de publieke omroep en de commerciële zenders 

bekijken. U kunt live kijken en terugkijken naar 38 tv-zenders. NLZiet Extra biedt 10 extra 

zenders aan, onder andere de BBC. NLZiet kost 8 euro per maand, NLZiet Extra kost 10 euro 

per maand (2 schermen). 

Kijk 

Via Kijk kunt u veel programma's van SBS6, SBS9, Talpa, NET5 en Veronica terugzien. Niet 

alle series staan er volledig op. Kijk is gratis. 

Discovery Plus 

Discovery Plus biedt reality-programma's, documentaires en wooninspiratie aan van zenders 

zoals Discovery, Animal Planet en TLC. U kunt het abonnement uitbreiden met 

Eurosport.  Entertainment kost 4 euro per maand, Entertainment & Sport kost 6 euro per 

maand (4 schermen). 

Bioscoopfilms 

Pathé Thuis 

Pathé is vooral bekend als bioscoop, maar u kunt ook thuis films kijken met Pathé Thuis. Zo 

kunt vanaf uw eigen bank de nieuwste films zien. Een abonnement is gratis. De prijs voor het 

huren van een film is vaak 3 of 5 euro. U kunt de film dan 48 uur lang bekijken. Het kopen 

van een film is duurder. De prijs hangt af van de titel. 

Cinetree 

Cinetree biedt iedere maand een aantal films aan die zijn geselecteerd door een groep 

filmkenners. Het aanbod is klein. Een maandabonnement kost 8 euro (2 schermen). Na 

verloop van tijd komen de films in de videotheek en kunt u ze huren, ook zonder abonnement. 

CineMember 
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Bij CineMember kunt u filmhuisfilms kijken. Er zijn meer dan duizend films beschikbaar. 

Een maandabonnement kost 10 euro per maand (4 schermen). 

Picl 

Bij Picl kunt u films en documentaires kijken die op hetzelfde moment in 38 Nederlandse 

filmtheaters draaien. Het is dus een filmtheater, maar dan thuis. U kunt kiezen uit bijna 100 

films. Een premièrefilm kost 8,50 euro, een ‘gemiste’ film kost 5 euro (1 scherm). Een film 

blijft 48 uur beschikbaar. Een abonnement is niet nodig. 
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https://picl.nl/

