
MAAK KENNIS MET
HOME CONNECT

De Home Connect Service van Digicel 
maakt gebruik van ons nieuw TDD-LTE-
netwerk en levert via een router snel 

draadloos internet bij jou thuis. 



 

Deze internetservice is bedoeld 
voor klanten die binnen het 
dekkingsgebied wonen en die 
beperkte of geen toegang 
hebben tot andere betrouwbare 
snelle internetopties.

UPLOAD EN DOWN-
LOAD SNELLER DAN 
VOORHEEN

Geniet van download-snelheden 
tot 15 MBps en uploadsnelheden 
tot 3 MBps

Wi-Fi-verbindingen voor 
maximaal 32 apparaten 
(tablets, smartphones, laptops, 
gameconsoles, enz.)



Home
Connect

7400-000 Internet Helpdesk: 142 | Customer.CareSuriname@digicelgroup.com |
www.digicelgroup.com/sr/du/home-connect

PLANNEN EN PRIJZEN

Plan Up-/Download-
snelheid (Mbps) Prijs (USD)

Connect 5 5/3 25

Connect 10 10/3 28

Connect 15 15/3 30



 WAT IS DIGICEL HOME CONNECT?
De LTE Home-service van Digicel maakt gebruik van een nieuw TDD-LTE-net-
werk om via een router snel draadloos internet bij jou thuis te leveren. De 
service is bedoeld voor klanten die binnen het dekkingsgebied wonen en die 
beperkte of geen toegang hebben tot andere betrouwbare snelle internetopties.
 

 WELKE SNELHEDEN ZIJN BESCHIKBAAR MET HOME CON-
NECT?
Digicel levert internetsnelheden van 5/3 Mbps tot en met 15/3 Mbps 

 HOE WERKT HOME CONNECT?
Er wordt een antenne bij jouw thuis bevestigd en er wordt een kabel getrokken 
vanuit de antenne naar de router. De router geeft je toegang tot internet.

 HOEVEEL APPARATEN KAN IK MAXIMAAL OP DE ROUTER 
AANSLUITEN?
Er kunnen 32 apparaten worden aangesloten. Houd er rekening mee dat het 
aantal apparaten dat je tegelijkertijd aansluit, de kwaliteit van jouw internetver-
binding kan beïnvloeden. 

 IS HOME CONNECT VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR?
Home Connect is momenteel beschikbaar in Paramaribo en Wanica. Om te 
weten te komen als Home Connect bij jouw thuis aangesloten kan worden, kun 
je contact opnemen met onze klantenservice afdeling op het telefoonnummer 
142 of langslopen bij een Digicel shop. Je kunt ook gratis live chatten met een 
klantenservice medewerker (Ruby) via onze website www.digicelsuriname.com of 
Live Chat in de MyDigicel app.  

 IK HEB INTERESSE IN HOME CONNECT. HOE KAN IK ME 
DAARVOOR AANMELDEN?
Je kunt je aanmelden voor dit product door een Digicel shop te bezoeken of 
contact te maken met onze klantenservice afdeling op het telefoonnummer 142. 
Je kunt ook gratis live chatten met een klantenservice medewerker (Ruby) via 
onze website www.digicelsuriname.com of Live Chat in de MyDigicel app. 

 WAT IS NODIG OM HOME CONNECT AAN TE VRAGEN?
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort)
•  Een getekend Home Connect contract
•  Betaling van USD 100 voor installatiekosten en het bedrag voor de eerste 

maand van het abonnement. De betaling kan in een Digicel shop gedaan 
worden of online. 


