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Wat informatie over internet via de satelliet...  
 

Internet via de satelliet wordt aangeboden door 2 aanbieders in West-Europa, SES Astra en 

SkyLogic Eutelsat. In Frankrijk worden deze internetverbindingen verspreid door verschillende 

providers. Nagenoeg alle providers bieden het met een Volume aan, dat is een maximale 

hoeveelheid gegevens die per maand kunnen worden ontvangen en verstuurd. In de orde van 

grootte tussen de 3 Gb en 50 Gb per maand. De downloadsnelheid is TOT 25 Mbps en de 

uploadsnelheid TOT 2/4 Mbps.  

 

Buiten Frankijk is er 1 provider die een ongelimiteerde verbinding aanbiedt met een 

downloadsnelheid TOT 16 Mbps en uploadsnelheid TOT 1 Mbps, wel volgens FAP regels (Fair 

Access Policy, de internetbandbreedte wordt gedeeld met andere abonnees, hierdoor kan in de loop 

van de dag de down- en uploadsnelheid variëren). 

 

Alle verbindingen kennen een gevarieerde snelheid, dwz dat tijdens piekuren de snelheid lager kan 

zijn (en meestal is) dan gebruikelijk. Vooral in de avond is dit merkbaar. Er wordt namelijk met een 

ratio-systeem gewerkt, dat inhoudt dat de bandbreedte met meerdere gebruikers wordt gedeeld, 

dit kan van invloed zijn op de gemiddelde snelheid. 

 

Abonnementen zijn er vanaf 10,95 Euro per maand. Een installatiekit (schotel + internetlnb + 

modem + bekabeling) is noodzakelijk en kost vanaf 399 Euro eenmalig. Een dergelijke kit kan soms 

ook worden gehuurd. Hiernaast brengt de provider al dan niet activatiekosten in rekening.  

 

De installatie van het installatiepakket is niet inbegrepen, maar Siepad is naast wederverkoper ook 

installateur voor de genoemde internet via de satellietsystemen. Daarnaast is Siepad ook 

CanalDigitaal dealer in Frankrijk voor de ontvangst van Nederlandse tv-kanalen, soms via de 

schotel die voor de internetverbinding wordt gebruikt. 

 

 
Abonnement snelheid Mbps (tot) Volume maandtarief installatiekit activatie VOIP 

S3 tot 20 down/2 up 3 Gb 10,95 399 incl. 9,90 

SV10  tot 20 down/2 up 10 Gb 34,95 399 incl. 9,90 

SV20 tot 20 down/2 up 20 Gb 44,95 399 incl. 9,90 

SV50 tot 20 down/2 up 50 Gb 79,95 399 incl. 9,90 

 
Nb: bij SV10 en SV20 is er tussen 23h00 en 07h00 een ongelimiteerde verbinding, mogelijkheid tot huur van de 
installatiekit, 9,95 Euro per maand + eenmalige activatiekosten 69 Euro. 
 
 

Abonnement snelheid Mbps (tot) Volume maandtarief installatiekit activatie VOIP 

Star15 tot 20 down/2 up 15 Gb 39,90 399 incl. incl. 

 
Nb: tussen 23h00 en 07h00 een ongelimiteerde verbinding 

 

 
Abonnement snelheid Mbps (tot) Volume maandtarief installatiekit activatie VOIP 

Flat S tot 6 down/512kb up illimité 29,90 399 69 - 

Flat M tot 16 down/1 up illimité 44,90 399 69 - 

Flat M+ tot 16 down/2 up illimité 51,80 399 69 - 

Flat L tot 20 down/2 up illimité 59,90 399 69 - 

Flat L+ tot 25 down/6 up illimité 79,80 399 69 - 

 
Nb: vanaf 13e maand 10 Euro per maand reductie 
 

 


