
Ra§qqordop jewaag

Onderwerp: Re: Antwoord op je vraag
Van:
Datum: 5-2-2421 15:36
Aan : Ziggo <contact. ziggo@ziggo. nl >

Zo spoedig mogelijk, mijn nummer is

Op 5-2-2021 om 15:33 schreef Ziggo.

Bggo

Voeg contact.ziggg@3iggo.nl toe aan jouw lijst met veilige afzenders.

#ZiggoHelpt

Onze reactie op referentienummer 210201-002063

Goedemiddag Harry,

Wat vervelend dat je alleen het bandje krijgt.

Ik kan je ook even terugbellen als je dat prettig vind.

Welke tijdsblok en dag komt je het beste uit?

Ochtend tussen 08:00 en 13:00 uur

Middag tussen 12:00 en 18:00 uur

Avond tussen 17:00 en 22:00 uur

Laat het me even weten dan bel ik je terug.

Groetjes,

Bouchra

Heb je toch nog vragen? Klik op onderstaande button en chat met ons wanneer jij dat wilt!

Reageren op dit bericht kan binnen 14 dagen. Hierna kun je ons bereiken via de

cqn'lAElpagina.
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op3feb.202Iomt4:42heeft-hetvolgendegeschreven:

1.5-2-202L L0:49

7rd op je waag

Lees hieronder de hele conversatie:

Reactie I 05/02/2027 03:33 pM

Goedemiddag Harry

Wat vervelend dat je alleen het bandje krijgt.

Ik kan je ook even terugbellen als je dat prettig vind.

Welke tijdsblok en dag komt je het beste uit?

Ochtend tussen 0B:00 en 13:00 uur

Middag tussen 12:00 en 1B:00 uur
Avond tussen 17:00 en 22;AO uur

Laat het me even weten dan bel ik je terug.

Groetjes,

Bouchra

De vraas l O5/O2/2O21 03:31 pM

lk wil graag telefonisch hebben met Ziggo, als Ík de Ziggo nummers draai dan krijg alleen maar de bandje. De chat
van Ziggo werkt ook niet.

Wil u mij helpen alsjeblieft?

Op 5-2-2021 om 14:A7 schreef Ziggo:

Reactie I A5/O2/2O2! O2;A7 pM

Goedemiddag Harry,

wat vervelend dat je email nog steeds niet naar behoren werkt. Kun je wel inloggen in de ziggo
webmail?

uiteraard kun je ons ook telefonisch bereiken op het nummer 1200 met je vaste telefoonlijn van ziggo
of met het nummer 0900-1884 (lokaal tarief).

Groetjes,

Bouchra

De vraas I A5/O2/2O27 AL:4S pM

Nog steeds geen antwoord van Ziggo. Ik zit al 2 dagen te wachten, de schade voor het beschikbaar zijn
van het e-mail-)is enorm.

Wilt u nu alsjeblieft antwoord gevenl

Verstuurd vanaf mijn ipad
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Goedenmiddag Rene

Na kijken van deze stappen plan komen wij er niet uit, mijn vrouw heeft ook een

Quicknet.nl email en dat werK prima, dus we gaan er van uit dat het wel wordt

ondersteund, wat kunnen wij verder de Chat op de ziggo website komt ook niet

tevoorschijn rechtsonder dus comunicatie tussen beide paÍtijen is onmogelijk, is er

mischien een telefoon nummer waar wij mee kunnen bellen? dit zou ik graag willen

hebben.

Dank u wel.

Harry

Op 3-2-2O2L om 12:05 schreef Ziggo:

De vraas | 04lOZl2O2l 04:13 PM

Het probleem is nog steeds niet opgelostl!!

Ap 3-2-2021 om 17:09 schreef Ziggo:

Reactie lO3/A2/2A21 05:09 PM

Beste meneer Panje[

Bedankt voor uw bericht.

Zoals besproken heb ik hier een escalatie voor aangemaakt met uw probleem.

De oplossing kunnen wij u hier van uit dit kanaal niet geven omdat de ziggo mail wel werkt.

Ik verwijs u graag naar onze ziggo community met dit probleem zij kunnen u verder helpen.

Ik wens u nog een fijne dag.

Met vriendelijke groet,

Rene

Medewerker Kla ntenservice

De vraas | 03102/202102:42 PM

Goedenmiddag Rene

Na kijken van deze stappen plan komen wij er niet uit, mijn vrouw heeft ook een Quicknet.nl email en

dat werkt prima, dus we gaan er van uit dat het wel wordt ondersteund, wat kunnen wij verder de Chat

op de ziggo website komt ook niet tevoorschijn rechtsonder dus comunicatie tussen beide partijen is

onmogelijk, is er mischien een telefoon nummer waar wij mee kunnen bellen? dit zou ik graag willen

hebben.

Dank u wel.

Harry

Op 3-2-2027 om 12:05 schreef Ziggo;

Reactie lA3/O212O21 12:05 PM
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/id op ie waag

Beste Harry,

Bedankt voor je bericht.

zeer storend en erg onhandig dat je niet kunt vertrouwen op onze diensten en geen e mail ontvangt!

Tijd dat daar verandering in komt en dat ie plezier beleeft aan ons abonnement'

omdathete.mailadrestrÉeenondersteunendemailadresvanziggoisadviseerikje
om het stappenplan te volgen die HIER op onze site kan vinden. wellicht staan de serverinstellingen

niet goed.

Met vriendel ijke groet,

RÈme

f"lecÈlÀJcÍ kcr $lelrlc, 1'i: vi,-;l

Devraas lOLlO2l2021 02;02 PM

Goedemiddag,

Ik gebruik mijn emailíFEom te kunnen mailen en mails ontvangen maar sinds L week

(rond 25 feb.) krijg ik geen emails meer binnen. Na wat testen met vrienden en kennissen en hulp van

mijn IT er zijn we er achter gekomen dat als er naar mijn email gemaild wordt dat er dan een

foutmelding ontstaat alsof deze is uitgezet'- unrouteable address

Graag dit asap oplossen zodat ik weer mails kan ontvangen. Het verzenden gaat namelijk wel goed'

Alvast bedankt.

Mijn Ziggo I Ziggo.nl

@&&
Kijk uit voor phishing: internetcriminelen vissen met valse e-mails naar je privégegevens' Ziggo

vraagt nooit naar persoonlijke gegevens via e-mail. check hier hoe je pirshing herkent
en voorkomt'

Servicebericht


