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Ziggo Speedtest
Bekijk de download- en uploadsnelheid van je internetverbinding

Voordat je begint...

Wil je de maximale internetsnelheid testen? Verbind dan je computer of laptop met een internetkabel aan je modem.
Sluit alle andere tabs en programma's. Je wifi-snelheid is meestal lager dan deze maximale internetsnelheid van je
abonnement. Test de wifi op je smartphone of tablet op ongeveer 2 meter van je modem.
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Resultaten Speedtest

Is je internetsnelheid lager dan verwacht? 
Check of je de laatste Windows of Apple versie gebruikt (op oudere apparaten kun je die niet gebruiken en die zijn
daardoor vaak trager)
Probeer het met een andere internetkabel of koop een nieuwe kabel in onze Ziggo Webshop
Verwijder cookies en leeg de cache van de internetbrowser die je gebruikt hebt 
Doe de test in een andere internetbrowser (Chrome of Edge)  
Zorg dat je geen VPN aan hebt staan als je de test doet

 

Bekabelde internetsnelheid
De internetsnelheid zou dicht in de buurt van de snelheid van je pakket moeten liggen. 

Wifi-snelheid
De wifi-snelheid is vaak lager dan de maximale internetsnelheid via de kabel.

Dit kun je zelf doen om de snelheid te verbeteren

Problemen met wifi of internet?

Geen zorgen. We helpen je om je wifi of internet thuis weer aan de praat te krijgen en
lossen de problemen samen op.

Hulp & advies

Extra's die kunnen helpen

Tips voor internetten via de kabel �

Tips voor betere wifi �

Je wifi-netwerk vergroten met Wifiboosters of SmartWifi pods �

Vergroot je wifi-bereik met SmartWifi pods

Verdeel een aantal wifi-versterkers over je huis
Stel je wifi-netwerk optimaal in met een app
Automatische verdeling van de wifi over je apparaten

Alles over SmartWifi pods

Veelgestelde vragen

Wat voor internetverbinding biedt Ziggo?

Wat is de meerwaarde van zeer snel internet?

Uit welke internetsnelheid kan ik kiezen bij Ziggo?

Ik heb nog geen internet van Ziggo. Wanneer kan ik overstappen?

Wat is download- en upload-snelheid?

Wat is een goede wifi-snelheid?

Welke wifi-snelheid heb ik nodig?
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https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet-wifi/doet-het-niet
https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet-wifi/tips-bekabeld-internetten
https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet-wifi/wifi-tips
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster
https://www.ziggo.nl/internet/smartwifi
https://www.ziggo.nl/disclaimer
https://www.ziggo.nl/privacy
https://www.ziggo.nl/cookies
https://www.ziggo.nl/voorwaarden

