
Internet en televisie aansluiten
Setting up your internet and television connection
English version starts at page 9 

www.ittdesk.nl

Your TV

Cable Modem

Telefonische helpdesk: 

085 - 014 04 70

Kleur opbouw blauw:

cyaan: 60
magenta: 10
Geel: 5
Zwart: 0

Kleur opbouw groen:

cyaan: 50
magenta: 0
Geel: 100
Zwart: 0

Lettertype (desk): 

The Mix Light
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Ziggo heeft het genoegen je op deze locatie te voorzien van een televisiesignaal
en razendsnel internet. Ook is er een gespecialiseerde helpdesk om eventuele
problemen met de Ziggo-dienstverlening aan te kunnen melden, zodat deze snel en
vakkundig kunnen worden opgelost. Om je goed van dienst te zijn, hebben wij samen
met onze solution partner ittdesk een groot aantal zaken voor je vereenvoudigd.
Je maakt gebruik van een product van Ziggo dat niet hetzelfde is als het Ziggo
consumentenproduct.

Zo kun je direct gebruikmaken van internet. Als je een geschikt televisietoestel 
aansluit kun je direct gebruikmaken van (digitale) televisie. In dit boekje lees je daar 
meer over. Je kan je laptop met een kabel direct aansluiten. De wifi is ook voor je 
geregeld. 

Heb je vragen of behoefte aan informatie? 
Bel dan met de helpdesk van ittdesk. Je kunt ook terecht op www.ittdesk.nl/FAQ.
Like ons op Twitter en Facebook en blijf altijd op de hoogte.

Veel kijk- en internetplezier gewenst en succes met je studie.
Ziggo & ittdesk

Lees dit eerst
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De internet aansluiting in je kamer
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Dit diend op je kamer aanwezig te zijn. Is dit niet aanwezig of 
incompleet, laat het de beheer direct weten.
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Verbinden met jou kamer wifi

 Zoek op je laptop het SSID (netwerknaam) van het wifi-netwerk van het Ziggo kabelmodem.
 Maak verbinding door het wachtwoord in te vullen. 
 Je kunt de SSID en het wachtwoord vinden op het Ziggo kabelmodem.

 Als je het goed hebt gedaan, maakt je computer verbinding met het Ziggo netwerk.

 Start de internetbrowser opnieuw op en bezoek www.ittdesk.tips.

Gefeliciteerd, de router is klaar voor gebruik!

Your Router

UTP-cable

Your TV

Your PC Your tablet/phone

PowerWAN-port

Wall-outlet

Power-outlet

Connect to wall-outlets
(Ziggo approved)

DVB-C decoder or DVB-C 
capable TV ? Connect to 

TV and wall-outlets

HDMI
cable

You can 
use cable
or WiFi or
connect
directly
to the

wall-outlet

ittdesk

SSID - zoals deze vermeld staat 
op de kabelmodem sticker
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Je televisie instellen

Zonder DVB-C ontvanger of (geschikte) decoder kun je in ieder geval 
de analoge televisie-kanalen ontvangen.

 Kijk in de handleiding van je televisie hoe je in het juiste menu komt om te zoeken naar 
 analoge kanalen.

 Als je het goed hebt gedaan, vindt je televisie 30 analoge televisie kanalen.

Heeft je televisie een DVB-C ontvanger of heb je een losse decoder?

 Kijk in de handleiding van je televisie of decoder hoe je in het juiste menu komt om   
 te zoeken naar digitale kanalen.

 Voer de gegevens in, welke passen in het invulscherm van je televisie/decoder.
 Voor o.a. regio Amsterdam, Wageningen, 
 Nijmegen en Eindhoven:

 Frequentie : 16400, 164000 of 164 
 Netwerk ID : 4444 of 04444
 Modulatie : 64-QAM
 Symboolsnelheid : 6900

 Deze instellingen werken in 99% van de gevallen. Alsnog geen succes met het installeren? 
 Check de Ziggo website voor meer informatie of neem contact op met ittdesk.

Voor o.a. regio Delft, Leiden 
en Den Haag:

Frequentie : 47400, 474000 of 474 
Netwerk ID : 4444 of 04444
Modulatie : 64-QAM
Symboolsnelheid : 6875
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Wist je dat het mogelijk is om naast de bestaande televisie en  
internetdiensten extra (televisie-) pakketten aan te vragen?

 Je kunt telefonisch extra Ziggo-televisie pakketten aanvragen door contact op te nemen met één  
 van de Ziggo-medewerkers. Ziggo is telefonisch bereikbaar via 0900-1884. Uiteraard is het ook  
 mogelijk om online de extra pakketten te bestellen; ga hiervoor naar de website www.ziggo.nl en  
 selecteer de gewenste diensten.

 Voor de extra diensten ga je een contract aan met Ziggo en je betaalt de bijhorende   
 maandelijkse kosten ook aan Ziggo (via automatisch incasso).

  Voor de volledigheid: Uitbreiding van het basispakket loopt niet via de servicekosten. 
 Je verhuurder is geen partij in deze. Vragen omtrent deze extra diensten stel je dan ook aan de  
 medewerkers van Ziggo via de Ziggo-klantenservice en niet aan je verhuurder of ittdesk.

Wist je dat...?

Omdat je gebruikmaakt van de Ziggo studentenpropositie, heb je geen Ziggo klantnummer.

Kom je er niet uit met de Ziggo klantenservice? Neem dan contact op met ittdesk.

TIP:

TIP:
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Tips:

Geen signaal op je netwerkaansluiting? Haal de kabels eruit en wacht 30  
minuten, sluit je hardware goed aan (zie aansluitschema) en begin opnieuw.

Na de registratie niet online?

 Sluit je computer af en zet alle apparaten uit

 Haal de apparaten 1 minuut van de stroom

 Sluit de stroom aan en start de computer

 Na maximaal 5 minuten ben je vanzelf online

Nog steeds niet gelukt?

 Bel ittdesk

 Wel internet maar geen televisie? 
 Bekijk de FAQ op www.ittdesk.nl

Wel online maar geen televisie? 

	Als NPO1 wel beschikbaar is, is de kans groot dat je televisie niet goed is ingesteld. 
 Kijk op www.ziggo.nl voor tips en advies

	The Horizon Media Box is géén geschikte ontvanger.

	De Ziggo GO app werkt niet binnen het netwerk.
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Ziggo is pleased to provide you with a television service and high-speed internet at 
this location. There is also a dedicated helpdesk to help fix any problems with your 
Ziggo connection quickly and professionally. In order to provide you with the best 
possible service, we’ve teamed up with our solution partner ittdesk to simplify many 
things for you. 

You can start using the internet straight away. You can also use the (digital) television 
signal and you can use the wifi. You can read more about this later on in this booklet. 
You can directly connect your laptop with a cable. 

If you have any questions or want more information
Call the ittdesk helpdesk. You can also read our FAQs at www.ittdesk.nl/FAQ.
Follow us on twitter and Facebook for all the latest news.

We hope you’ll enjoy using the television and internet services, and we wish you 
success with your studies!

Ziggo & ittdesk 

Read this first
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The internet hardware setup in your room

2 31
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This must be present in your room. If not, contact your landlord 
or care-taker.

Make sure the
modem is on
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 Search for the SSID (network name) for the wifi network on your laptop. Connect by entering  
 the password. You can find the SSID and the password on the Ziggo cable modem.

 If you’ve done it right, your computer will connect to the network.

 Re-start the web browser and visit www.ittdesk.tips.

Congratulations, the router is ready for use!

Your Router

UTP-cable

Your TV

Your PC Your tablet/phone

PowerWAN-port

Wall-outlet

Power-outlet

Connect to wall-outlets
(Ziggo approved)

DVB-C decoder or DVB-C 
capable TV ? Connect to 

TV and wall-outlets

HDMI
cable

You can 
use cable
or WiFi or
connect
directly
to the

wall-outlet

Connecting with your room wifi

SSID - 

ittdesk

as mentioned on the 
cablemodem sticker



11Not working? Got questions or suggestions? Also read our FAQs at www.ittdesk.nl for more information.

Kleur opbouw blauw:

cyaan: 60
magenta: 10
Geel: 5
Zwart: 0

Kleur opbouw groen:

cyaan: 50
magenta: 0
Geel: 100
Zwart: 0

Lettertype (desk): 

The Mix Light

If you don’t have a DVB-C receiver in your television or (suitable) decoder, 
then you can still receive analogue television channels.

 Check the manual for your television to find out how to access the correct menu to  
 start searching for analogue channels.

 If you’ve done it right, your television will find 30 analogue television channels.

If you have a DVB-C receiver in your television or (suitable) decoder.

 Check the manual for your television or decoder to find out how to access the  
 correct menu to start searching for digital channels. Visit www.ziggo.nl for a list of    
 channels and suitable receivers and decoders.

 For most regions, you have to set this data, which fits into the input screen of your TV or decoder.
 For region Amsterdam, Wageningen, 
 Nijmegen and Eindhoven:

 Frequentie : 16400, 164000 or 164 
 Netwerk ID : 4444 or 04444
 Modulatie : 64-QAM
 Symbool Speed : 6900 

 These settings work in most cases. Still no luck? Please visit the Ziggo website for more   
 information or contact ittdesk.

Setting up your television

For region Delft, Leiden
and Den Haag:

Frequentie : 47400, 474000 of 474 
Netwerk ID : 4444 or 04444
Modulatie : 64-QAM
Symboolsnelheid : 6875
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Did you know...?

Did you know that it’s possible to add additional (television) packages to 
your existing television and internet services?

 You can request additional Ziggo packages by calling Ziggo on 0900 - 1884. Of course you can  
 also order them online at www.ziggo.nl, where you can select the required services.

 You will enter into a contract with Ziggo for these additional services and you will    
 pay the associated monthly charge to Ziggo (by direct debit).

  For the record: Additions to your basic package will not be billed via your service charge.   
 Your landlord is not a party to this contract. Any questions concerning any additional services  
 should therefore be addressed to Ziggo customer service and not to your landlord or ittdesk.

Because you enjoy the Ziggo students propsition, you have no Ziggo custumer number.TIP:

Having problems with the Ziggo customer service? Please contact ittdesk.TIP:
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No signal on the wall-outlet? Disconnect your hardware, wait 
30 minutes, reconnect your hardware (see technical diagram) and start again. 

Not online after registering?

 Turn off your computer and all devices

 Disconnect the power for 1 minute

 Reconnect the power and reboot the computer

 You should be online automatically in less than 5 minutes

Still not working?

 Call ittdesk

 Got internet connected but no television signal? 
 Visit our FAQ’s on www.ittdesk.nl

Online but no television? 

	If NPO1 is available, your television is probably not set up correctly 
 Visit www.ziggo.nl for tips and advice

	The Horizon Media Box is not a suitable receiver.

	The Ziggo GO app will not work within the network.

Tips:
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Netwerknaam / SSID:

Beveiligingssleutel / Password:

Schrijf hier je gegevens op:
Fill in your data:
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Extra notities:
Extra notes:

Don’t forget to ‘like’ ittdesk on Facebook, , so you have access 
to all the essential information about your link to the internet

Vergeet niet om ittdesk te ‘‘liken’’ op Facebook, zodat je toegang hebt 
tot alle essentiële informatie over jouw link naar het Internet
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? ittdesk.nl/FAQ /ittdesk

@ittdesk

ittdesk helpdesk

+31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 +31 (0)6 20 08 87 17 

De ittdesk helpdesk is bereikbaar op 
werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur 
via 085 - 014 04 70 

Voor grotere internetstoringen in het 
gebouw of de verdieping zijn wij 24/7 
bereikbaar op hetzelfde nummer

The ittdesk helpdesk can be contacted on 
working days between 09:00 to 17:00 hour
at 085 - 014 04 70

We can be contacted 24/7 at the same number 
in the event of more extensive loss of internet in 
the building or floor


