
Nieuwste topfilms huren vanaf de bank via TVblik  
TVblik en MovieMAX slaan handen ineen voor online distributie van films 
 
De winter staat weer voor de deur. En wat is er dan mooier dan lekker knus op de bank 
een filmpje kijken. Maar dan moet je eerst de kou in, om naar een videotheek te gaan. 
Vanaf vandaag hoeft dit niet meer! Want vanaf vandaag kun je de nieuwste topfilms 
gewoon huren vanuit huis, via TVblik. 
 
TVblik wordt nu al dagelijks door duizenden mensen gebruikt, om snel en 
gebruiksvriendelijk hun blik op het totale Nederlandse online televisieaanbod te werpen. 
TVblik biedt daarbij onder andere een helder en persoonlijk totaal overzicht, een 
televisieoverzicht per bekende Nederlander (de persoonsdossiers) en nog allerlei handige 
functionaliteiten. 
 
Om haar gebruikers nog meer van dienst te kunnen zijn heeft TVblik haar online televisie 
aanbod nu uitgebreid met een groot aanbod van topfilms. TVblik is hiervoor een 
samenwerking aangegaan met MovieMAX, bekend van de landelijke videothekenketen. De  
samenwerking is voor beide partijen een grote aanwinst. TVblik vergroot het aanbod voor 
haar gebruikers met een grandioze filmcollectie. MovieMAX heeft hierdoor een zeer goede 
partner om haar online distributiekanaal te versterken. 
 
Het huren van een film gaat heel eenvoudig. Je zoekt de film die je kunt kijken en binnen 
een paar klikken draait de film op jouw beeldscherm. De kosten voor het bekijken van een 
film zijn enkele euro’s, dit kan worden afgerekend op diverse manieren waaronder iDeal. 
De streaming, betaling en support wordt afgehandeld door MovieMAX. 
 
Het huidige filmaanbod op TVblik bestaat uit meer dan 1500 titels. Waaronder zeer 
bekende Nederlandse producties zoals Oorlogswinter maar ook uit internationale toppers 
zoals Slumdog Millionaire, Gran Torino en Revolutionary Road met een top cast van 
ondermeer Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Maandelijks wordt het Filmaanbod 
aangevuld met de nieuwste titels. 
 
TVblik, jouw blik op internettelevisie biedt je nu ook de mogelijkheid om voor een paar 
euro thuis de mooiste films te bekijken. 
Meer weten? Surf dan naar www.tvblik.nl 
of voor de film homepage www.tvblik.nl/filmblik 
 
Noot voor de redactie: Voor nadere informatie en het opvragen van beeldmateriaal kunt 
u contact opnemen met Piet-Wim Klaver van TVblik. 
E-mail pietwim@tvblik.nl 
Internet: www.tvblik.nl/pers 
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