
TV Overal
Praktische tips
Welke voordelen biedt TV Overal?
• Dankzij TV Overal heeft u toegang tot Proximus TV op uw smartphone, tablet of computer. 
• U hebt toegang tot meer dan 40 zenders, thuis en overal elders in België.
• U raadpleegt de tv-gids van Belgacom waar u ook bent.
• U programmeert uw opnames vanop afstand.
 
Tip: als u een abonnement hebt op de voetbalzenders van Proximus TV, namelijk 11, 11+ of All Foot, dan volgt u de wedstrijden 
eveneens via TV Overal. Ook het Kids-boeket en de zender ‘ms’ van de Movies & Series Pass zijn beschikbaar op TV Overal.  
Hebt u TV Replay(+)? Dan keert u net zoals op uw tv tot 36 uur terug in uw tv-gids (deze dienst is nog niet beschikbaar  
in de TV Overal-app voor Windows). 

Hoe gebruikt u TV Overal?
• Op pc/laptop: surf naar www.tvoveral.be.
• Op tablet/smartphone: download de TV Overal-app in de Google Play Store, de Apple App Store of de Windows Phone Store.
Meld u aan met uw MyServices-login en -wachtwoord. 

Waar is TV Overal beschikbaar?
TV Overal is beschikbaar in België.
• Thuis via uw wifi-verbinding;
• Als u onderweg bent via een Wi-Fi Hotspot of het Proximus 3G/4G-netwerk.

Hoeveel mobielinternetvolume verbruikt TV Overal?
Eén uur tv-kijken via het Proximus-netwerk komt overeen met een volume van ongeveer 200 MB.
Hebt u een abonnement Mobile Internet met een volume van minstens 50 MB? Dan krijgt u bij een TV Overal-abonnement  
per maand 1 GB 3G-volume. Het volstaat om uw telefoonnummer in te geven in het welkomstscherm van de TV Overal-app.

Tip: installeer de MyProximus-app op uw tablet/smartphone. Zo volgt u uw verbruik op de voet.

Info of vragen
• Surf naar www.proximus.be/tvoveral.
• Surf naar www.proximus.be/support. U vindt hier het antwoord op de meeste technische vragen.
• Bel ons op 0800 22 800.
• Ga naar een Proximus Center of naar een van onze partners.
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