
skpnet.nl
Jouw verbinding

Al 50 jaar jouw lokale aanbieder van 
televisie, internet en telefonie!



Internet, tv en telefonie
SKP biedt in Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp internet, 
televisie en telefonie via coax of glasvezel. Bij SKP kies je 
voor snel, supersnel of razendsnel internet. Je kijkt naar 
een groot aanbod van televisiezenders in haarscherpe 
kwaliteit, voor een groot deel HD-zenders en zelfs een 
aantal Ultra-HD zenders. En voor de film- en voetbal-
liefhebbers zit ESPN1 en FIlmbox in het basispakket!

Maak je keuze uit onze pakketten met internet, televisie 
en vaste telefonie. En vul dat naar eigen smaak aan met 
extra televisiepakketten, zoals ESPN Compleet, Ziggo Sport 
Totaal, Film1 of ons premiumpakket met sport, reizen, mode, 
kinderprogramma’s, muziek en erotiek.

Je pakket uitbreiden met vaste telefonie? 
Bij SKP krijg je gratis vaste telefonie bij je abonnement, met 
altijd een voordelig beltarief. Of kies voor één van onze extra 
telefoniepakketten met gratis bellen in de daluren of altijd! 
En SKP klanten bellen onderling altijd gratis!

TV2GO app en TV2GO box 
Met onze eigen TV2GO app kijk je op je mobiel, tablet of 
computer naar je favoriete programma’s en series, maar kun je 
ook opnemen en terugkijken. Niet alleen thuis, maar in heel de 
EU. Wil je een settop box voor bij je tv, zodat je ook daarmee 
kunt opnemen en terugkijken? Ook dat kan bij SKP. 

Lokale 
aanbieder 
met unieke 
service

TIP

Doe de postcodecheck op skpnet.nl om 
te zien welke pakketten en aanbiedingen 
op jouw adres beschikbaar zijn!

https://skpnet.nl/aanmelden
https://skpnet.nl/aanmelden
https://skpnet.nl/aanmelden


Een uitgebreid zenderaanbod
Televisiekijken begint bij SKP met 
meer dan 70 zenders, waarvan 
55 in superscherpe HD-kwaliteit. 
Dit basis pakket is inbegrepen bij 
 Alles-in-1 van SKP. Standaard zit 
hierin ook de voetbalzender ESPN1 
en Filmbox. 

Kijk je graag films, ben je voetballief
hebber, sportfanaat of heb je kleine 
kinderen? Breid je pakket dan eenvoudig 
uit met extra zenders. Bij SKP kijk je je 
favoriete programma’s ook online met 
TV2GO op je mobiel, tablet, computer, 
Android TV, Apple TV of via een box.

Naast de superscherpe HDkwaliteit 
heeft SKP ook  meerdere UltraHD ofwel 
4kzenders in het basispakket. Heb je 
een  recent model televisie? Dan maak je 
daarvan maximaal  gebruik bij SKP.

SKP biedt de volgende extra televisie
pakketten:

Premium
Het premiumpakket bevat meer dan 
30 zenders voor iedereen, van jong tot 
oud: nieuws, cultuur, wetenschap, sport, 
mode, geschiedenis, cartoons, muziek 

en erotiek allemaal in één pakket. Op elk 
tijdstip van de dag, voor ieder wat wils. 

ESPN
ESPN  biedt diverse live voetbalkanalen 
voor alle Nederlandse Eredivisiewed
strijden. Je kijkt naar de beste voetbal
programma’s en je wordt dagelijks op de 
hoogte gehouden van het belangrijkste 
sportnieuws via ESPN Vandaag. Met 
ESPN mis je dus geen moment van het 
allerbeste Nederlandse voetbal!

ESPN Compleet
ESPN Compleet biedt elke dag op mini
maal vier kanalen het beste op nationaal 
en internationaal sportgebied. Zo kijk je 
iedere speelronde naar alle Eredivisie
wedstrijden, maar is er ook veel live aan
dacht voor de Keuken Kampioen Divisie, 
het KNVB Bekertoernooi, internationaal 
voetbal en de grote Amerikaanse sport
competities. Verder zie je de beste voet
balprogramma’s en word je dagelijks op 
de hoogte gehouden van het belangrijk
ste sportnieuws via ESPN Vandaag.

Als abonnee van ESPN heb je gratis toe
gang tot ESPN Watch. Hiermee kijk je 
ESPN op je tv, pc, laptop, tablet, smartp

hone, smart tv en Chromecast. Dus ben 
je eens niet in staat thuis je wedstrijd 
te volgen? Geen probleem, met ESPN 
Watch heb je altijd en overal toegang 
tot alle live wedstrijden en programma’s 
van ESPN!

Ziggo Sport Totaal
Met Ziggo Sport Totaal bij SKP krijg je 
zes zenders met voetbal, golf, tennis, 
basketbal en natuurlijk de Formule 1! 
Wil je dus de UEFA Champions Lea
gue live zien of Premier League? Ben 
je tennisfan en wil je de ATP 250 of de 
Davis Cup zien? In alle gevallen zit je 
goed met het extra televisiepakket Zig
go Sport Totaal bij SKP. En je kijkt niet 
alleen live op televisie, maar ook via de 
Ziggo Sport Totaal app op je mobiel in 
heel de EU.

Film1
Voor een geweldige samenstelling van 
premières, nieuwe films en klassiekers 
zonder limiet is er maar één keuze: 
Film1. Zonder onderbreking van recla
mes ongelimiteerd films kijken op één 
van deze zenders of on demand op je tv, 
tablet of mobiel. Je kijkt Film1 in Neder
land, maar ook over de grens  zolang het 
binnen Europa is. De FullHD kwaliteit 
geeft je een echte bioscoop ervaring.

Glasheldere
tv van SKP



TV2GO
Met SKP als aanbieder voor internet  
en tv geniet je van een bijzonder  
comfortabel televisieaanbod, zowel 
thuis als in heel de EU.

Gebruik een TV2GO box of installeer de 
app via één van de app stores. De app 
is te downloaden in de Apple Store en 
de Google Play Store en is beschikbaar 
voor Android en IOS mobiel, Android TV, 
Google TV en Apple TV.

Met de app kan je overal in de EU tv 
kijken. Kijk je gewenste programma’s live 
of neem een duik in al je opgenomen 
programma’s. Of kijk ons aanbod via 
tv.tv2go.nl op de laptop of computer. 

TV2GO is beschikbaar voor abonnees 
met een televisie en internetabonne
ment van SKP. Naast het basispakket 
zijn ook onze extra zenderpakketten via 
TV2GO te bekijken. Wie ESPN,  
Ziggo Sport Totaal, Film1, Premium of 
een Erotiek pakket heeft, kan deze  
zenders zien in de app of cast ze via een 
Google Chromecast of via Airplay naar je 
televisie. Maak je gebruik van de TV2GO 
box? Dan heb je hierop toegang tot de 
Google Play store met apps als Disney+, 
Prime Video, Spotify, TuneIn, Film1, HBO 
Max, Pathé Thuis, Viaplay, Videoland, 
Youtube en meer. Naast landelijke  
publieke en commerciële tvzenders 
zijn ook regionale en zelfs de lokale 
tvzender Telstar TV beschikbaar.

Erotiekpakket (18+)
Met het Erotiekpakket kijk je naar vijf 
zenders met een uitgebreid en gevari
eerd erotiekaanbod. Naast Meiden van 
Holland Hard en The Adult Channel, zie 
je ook de vrouwvriendelijke pornozender 
Dusk. Dit pakket is standaard voorzien 
van een pincode zodat ongewenst ge
bruik niet mogelijk is.

Combinatiepakketten
Als abonnee van SKP krijg je korting als 
je extra televisiepakketten combineert. 
Dit geldt bij Film1 + Ziggo Sport Totaal 
en bij het Combi Sportpakket: ESPN 
Eredivisie + Ziggo Sport Totaal.  

Smartcard
Voor de extra televisiepakketten heb 
je een smartcard en eventueel een 
cammodule nodig. Deze zijn te koop bij 
één van de SKP Servicepunten. Heeft 
u geen extra televisiepakketten nodig 
dan kunt u televisie kijken zonder aparte 
smartcard! Overigens geniet u bij SKP 
altijd van vele radiozenders.

Overal 
tvkijken

Interactieve programmagids 
Alles op het scherm

Hoogtepunten 
Altijd wat leuks te zien

Stembesturing  
Vertel de tv welke actie er uitgevoerd 
moet worden

Herstarten  
Uitzending gemist

Pauzeren  
Ontspannen naar televisie kijken

Terug of vooruit spoelen 
Skip naar jouw favoriete scene

Opnemen in de cloud 
Meerdere uitzendingen tegelijkertijd?

TV2GO box 
TV kijken zoals het bedoeld is

TIP

Kijk op skpnet.nl 
voor meer info over 
de tv-pakketten!

https://skpnet.nl/tv/#tv-pakketten
https://skpnet.nl/tv/#tv-pakketten
https://skpnet.nl/tv/#tv-pakketten


Voor welke snelheid kies jij?
Bij SKP kies je de internetsnelheid die 
bij jou past, tot wel 1Gb. Internet van 
SKP wordt altijd geleverd met het mo
derne en premium FRITZ!Box modem 
met WiFi, zodat je direct online bent 
met je laptop, tablet en smart phone. Is 
je woning aangesloten op ons glasvezel
net en heb je genoeg aan alleen inter
net? Ook dat kan!
Wij bieden drie pakketten op zowel coax 
als glasvezel met verschillende snel
heden. Wil je gamen, Netflixen of veel 
downloaden? Uiteraard kan dat met het 
razendsnelle internet van SKP.

E-mail
Bij SKP krijg je tot zes emailadressen 
met Webmail. Daarnaast heeft SKP een 
virus en spam  beveiliging op haar 
mailservers om je beter te beschermen.

WiFi
Op het moderne modem van SKP zit 
uiteraard ook WiFi. Wil je het signaal in 
je woning uitbreiden of versterken? Met 
het mesh netwerk van het modem kan 
je eenvoudig uitbreiden.  
De servicepunten van SKP adviseren je 
graag over hoe je dat aanpakt.

Voordeel van het SKP-netwerk
Bij SKP maakt het niet uit hoe ver je  
van onze centrale zit. Door de toe
gepaste techniek haal je de snelheid 
van het abonnement en het maakt niet 
uit waar je in de gemeente Pijnacker 
Nootdorp woont!

Gamen, Netflixen, veel 
downloaden of dit allemaal 
tegelijk? Geen punt met 
razendsnel internet van SKP!

Supersnel 
internet



Even bellen?
Kies je voor internet van SKP, dan kun 
je het abonnement voordelig uitbreiden 
met telefonie. Lage gesprekskosten zijn 
standaard, maar je kunt ze ook afkopen; 
voor de avond en het weekend of voor 
de hele week. Je behoudt je  huidige 
telefoonnummer of krijgt een nieuw 
015nummer. En mooi meegenomen: 
onderling bellen SKPabonnees altijd gratis!

Kies je voor vaste telefonie? Bellen 
Basis is gratis inbegrepen in je Alles
in1 abonnement. Je betaalt dan alleen 
de gesprekskosten. Dus bel je niet veel, 
maar wil je wel graag bereikbaar zijn op 
een vaste telefoon, dan is dit de perfecte 
oplossing.

Bel je voornamelijk in het weekend en 
in de avond? Met Bellen Daluren bel je 
in deze periode gratis naar Nederlandse 
vaste en mobiele nummers*.

Geen zorgen over belkosten? Kies dan 
voor het telefoniepakket Bellen Altijd. Voor 
een vast maandbedrag bel je dan altijd 
gratis naar Nederlandse vaste en mobiele 
telefoonnummers*. 

* Uitgesloten zijn service en betaalnummers.

Voordelige 
telefonie



12 13

Brons Zilver Goud

Internet + WiFI Internet + WiFi Internet + WiFi

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

120 Mbps download 300 Mbps download 600 Mbps download

20 Mbps upload 40 Mbps upload 60 Mbps upload

Televisie Televisie Televisie

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

Telefonie (optioneel) Telefonie (optioneel) Telefonie (optioneel)

Bellen Standaard Bellen Standaard Bellen Standaard

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Kristal Briljant Diamant

Internet + WiFI Internet + WiFi Internet + WiFi

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

inclusief gratis Premium 
FRITZ!Box modem

150 Mbps download 400 Mbps download 1 Gbps download

150 Mbps upload 400 Mbps upload 1 Gbps upload

Televisie Televisie Televisie

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

Ruim 70 tv- en  
radiozenders (inclusief HD 

en Ultra-HD zenders)

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO app met  
opnemen en terugkijken

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

TV2GO box voor je tv 
(optioneel)

Telefonie (optioneel) Telefonie (optioneel) Telefonie (optioneel)

Bellen Standaard Bellen Standaard Bellen Standaard

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Voordeelpakketten: Bellen 
Daluren of Bellen Altijd

Abonnementen Coax Abonnementen Glasvezel

Kijk op skpnet.nl voor de nieuwste aanbiedingen of om je pakket zelf samen te stellen.



Goed bereikbaar, 
snel geholpen

Service
Aanpassen of uitbreiden 
 abonnement
Wil je je abonnement aanpassen of 
uitbreiden? Via Mijn SKP doe je dit als 
abonnee eenvoudig zelf. Jezelf trakteren 
op een maand Film1 of ESPN Compleet? 
Ook dat regel je via Mijn SKP. Daarnaast 
kun je tot 12 maanden terug facturen 
inzien en downloaden. 

Installatie lastig?
Ben je zelf niet zo technisch of handig? 
Maak dan gebruik van de installatie
service van SKP. In dat geval installeren 
wij het modem, zorgen dat de televisie 
is ingesteld, de telefoon aangesloten op 
het modem en we zorgen dat je mobiel 
of tablet met het WiFinetwerk wordt 
verbonden. Voor nieuwe abonnees is deze 
service gratis!

Servicepunten
SKP heeft diverse lokale servicepunten 
en servicepartners in PijnackerNootdorp 
waar je wordt geholpen met vragen, het 
SKPmodem kunt afhalen, smartcards kunt 
kopen of een  kwalitatief goede coaxkabel 
kunt uitzoeken. De adressen van onze 
servicepunten en servicepartners vind je 
op de achterzijde van deze folder.

SKP al 50 jaar jouw 
vertrouwde lokale 

aanbieder van televisie, 
internet en telefonie!



skpnet.nl 
Jouw verbinding

Meer weten 
over SKP?  
 
Bel 
gratis onze klantenservice  
0800-2352249 
 
Mail 
ons op info@skpnet.nl 
 
Bezoek 
onze lokale SKP servicepunten:

Jotronics  
Delftsestraatweg 149,  
2645 BA Delfgauw

Roboweb 
Boezemweg 6A,  
2641 KH Pijnacker

onze lokale servicepartners:

Starworx ComputerXperts  
0152154839 
ArcoComputers  
0153105500

 
Stel zelf je pakket samen 
Ga naar skpnet.nl en meld je aan
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