
TVblik seint je in als je held op de buis komt 

 

Jan hoeft niets meer van Jolanthe te missen 
 

Wil je geen seconde missen van je favoriete tv-persoonlijkheid op de buis? TVblik helpt 

je op weg naar het nieuwe tv-gebruik. Doelmatig kijken, zonder irritaties.  

 
TVblik biedt een nieuwe manier van televisiekijken op je pc. Een aanpak waarbij je alleen 

nog maar hoeft te zien wat je leuk vindt. Met als extra service: tips krijgen over programma’s 

die je nog niet kent, maar die je vast zullen boeien. Het werkt heel simpel: geef aan waar je 

belangstelling ligt en TVblik stelt je ideale programmapakket samen. Sport, actualiteit, 

amusement, humor of films. Of een mix daarvan. Want voor iedereen is er een ‘blik’ vol 

persoonlijke voorkeuren. Ook voor wie van nieuws houdt, maar zijn favoriete soap niet wil 

missen. En voor de sportfreak die geen cabaret wil overslaan. Hoe meer je TVblik gebruikt, 

hoe beter jouw eigen pakket op jouw smaak wordt afgestemd. Helemaal kosteloos. 

 

Nu komt TVblik met iets nieuws: als extra dienstverlening krijgen gebruikers voortaan een 

seintje als hun favoriete tv-persoonlijkheid in beeld verschijnt. Hun sportheld, bijvoorbeeld. 

Of hun lievelingszanger. Of de hoogste baas van hun bedrijf. Of een ander kopstuk dat ze niet 

willen missen. Zet een wekker op  de persoonlijkheid van jouw keuze en je krijgt een mailtje 

zodra hij of zij voor de camera’s is geweest. Zodat je de uitzending snel op je beeldscherm 

kunt oproepen. Zo hoeft Jan Smit geen programma met Jolanthe te missen. En als Rita 

Verdonk precies wil weten wat Geert Wilders op de buis heeft gezegd, kan ze het meteen 

terugzien. TVblik richt de blik met deze persoonsdossiers op alle Nederlandse 

actualiteitenrubrieken, praatprogramma’s en documentaires en filtert het aanbod op de 

voorkeur van de gebruiker. Dat maakt tv-kijken een stuk doelmatiger en interessanter. 

 

Geen zin in tv, maar wel in een goede film? TVblik heeft een uitgebreid en gevarieerd 

filmaanbod in alle categorieën. Amusement en spanning uit de hele wereld. Voor een bedrag 

tussen de twee en vier euro haal je de complete films op je beeldscherm.. Even aanklikken en 

je kunt meteen kijken, want de streaming video vereist geen wachttijd. En betalen gaat heel 

makkelijk.   

 

Met verfijnde programmatuur inventariseert en rubriceert TVblik dagelijks de programma’s 

van alle Nederlandse tv-stations. Na de uitzendingen fungeert TVblik als effectieve gids door 

het aanbod. Vaste gebruikers krijgen aan de hand van hun voorkeuren hun eigen ideale tv-

pakket voorgelegd. Een mailtje met persoonlijke kijktips komt bij de gebruikers binnen op 

een moment naar keuze. Opzeggen kan altijd en per direct. 

  

TVblik is gebruiksvriendelijk en valt de gebruiker niet lastig met onnodige informatie.   

Deel je voorkeur met TVblik en we vertellen wat je nog meer leuk vindt! Zo kijk je 

doelmatiger en wordt televisiekijken alleen maar boeiender. 

Meer weten? Surf dan naar www.tvblik.nl 

 

 
Noot voor de redactie: Voor nadere informatie en het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 

Piet-Wim Klaver van TVblik.  

Telefoon: 06-24147415 

E-mail pietwim@tvblik.nl  

Internet: www.tvblik.nl/pers  

 


