Disney+ start in Nederland met gratis proefperiode
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The Walt Disney Company maakt vanaf vandaag Disney+ exclusief in Nederland toegankelijk via een gratis
proefperiode, voorafgaand aan de lancering op 12 november 2019. Tijdens deze gratis proefperiode kan
iedereen die zich aanmeldt genieten van een selectie van films en series uit de Disney+ collectie.
De proefperiode is gratis en start op 12 september en loopt tot aan de lancering op 12 november. Tijdens de
proefperiode krijgen Nederlandse consumenten toegang tot een selectie van films en series uit de Disney+
collectie. De proefperiode is bedoeld om het platform technisch te optimaliseren vóór de officiële lancering
van Disney+ op 12 november.
Nederlandse consumenten kunnen zich per direct aanmelden voor deze gratis Disney+ proefperiode. Tijdens
de proefperiode kunnen consumenten een selectie van films en tv-series uit de collectie van The Walt Disney
Company-merken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic streamen. Zoals onder andere
Avengers: Infinity War, The Lion King, Black Panther, Beauty & The Beast, Star Wars: The Last Jedi, Incredibles
2 en Frozen.
Nederlandse consumenten krijgen tijdens de proefperiode direct toegang tot de volgende Disney+ functies:
films en series van hoge kwaliteit kijken zonder gestoord te worden door reclame, met vier streams
tegelijkertijd, voor zeven verschillende profielen en met de mogelijkheid om onbeperkt te downloaden.
Abonnees kunnen Kids-profielen instellen waardoor kinderen eenvoudig kunnen navigeren in leeftijdsgeschikte

content.
Deze Disney+ proefperiode wordt op verschillende mobiele apparaten en TV-toestellen ondersteund,
waaronder streaming mediaplayers, smart-TV’s en gaming consoles. Vanaf 12 november krijgen abonnees
volledige toegang tot de enorme verzameling aan speelfilms, series, documentaires en korte films. Als ook
films en series die speciaal voor Disney+ zijn gemaakt, voor slechts €6.99 per maand of €69.99 per jaar.
In het eerste jaar zal Disney+ meer dan 25 eigen series en 10 nieuwe films en documentaires releasen,
waaronder The Mandalorian van uitvoerende producent en schrijver Jon Favreau en Lady en de Vagebond, een
nieuwe uitvoering van de tijdloze animatieklassieker uit 1955 – allebei te zien vanaf 12 november.
Abonnees schakelen vanaf 12 november automatisch over op een betaald abonnement en krijgen vervolgens
toegang tot het volledige aanbod van Disney+ met de optie om op te zeggen wanneer ze willen.
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