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DE MUZIEK IS WEER TERUG!  

 
EXCLUSIEVE MUZIEKSTREAMING VAN QOBUZ NU OOK 

BESCHIKBAAR IN BELGIË PER 2 DECEMBER 2013 
 

 
 

QOBUZ WORDT OP 2 DECEMBER 2013 ACTIEF IN 9 LANDEN 
 

Op 2 december 2013 stelt QOBUZ zijn streamingdienst in Europa open in de volgende landen: 
 

Nederland 
België 

Luxemburg 
Frankrijk 

Groot-Brittannië 
Ierland 

Duitsland 
Oostenrijk 

Zwitserland 
 
In het voorjaar van 2014 wordt de dienstverder geoptimaliseerd om downloading en aankoop 
services verder te integreren in wereldwijde applicaties. Dit maakt dan een geheel nieuwe user 
interface mogelijk. 
 
 

                         PRIJZEN VAN ABONNEMENTEN OP QOBUZ  
 

QOBUZ HI-FI (FLAC LOSSLESS) 
€19,99 / maand 

€199,99 / jaar (2 maanden gratis) 
 



 
QOBUZ HI-FI KLASSIEK (FLAC LOSSLESS) 

€14,99 / maand (5€ goedkoper) 
€149,99 / jaar (m.a.w. 2 maanden gratis) 

 
QOBUZ PREMIUM 

€9,99 / maand 
€99,99 / jaar (2 maanden gratis) 

 
QOBUZ BASIC (MP3 320 k gegarandeerd) 

€4,99 / maand 
(alleen PC) 

(geen jaarabonnementen) 
 

DE GELUIDSKWALITEIT, HET HANDELSMERK VAN QOBUZ  
 
QOBUZ heeft voor vooruitgang gezorgd in de kwaliteitsnormen voor online muziek, door zijn 
inhoud aan het publiek aan te bieden in een kwaliteit die vandaag de dag op geen enkele andere 
muziekdienst in de wereld te vinden is. 
 
> Werkelijk uniek: QOBUZ Hifi Streaming abonnementen, in echte cd-kwaliteit 
> Werkelijk uniek: 100% van QOBUZ kan in cd-kwaliteit worden gedownload 
> Werkelijk uniek: 4000 albums in Studio Masters 24 bit kwaliteit 
> Werkelijk uniek: Een groeiende catalogus die gedownload kan worden in Multichannel Geluid (5.1) 
 Daarnaast biedt QOBUZ zijn gebruikers exclusieve metadata aan, talloze informatieve artikelen  
over muziek en artiesten, over albums, over het laatste nieuws op concertgebied en updates van 
beschikbaar audio materiaal. 
Vandaag de dag is online muziek van hifikwaliteit (16 bit / 44kHz cd-kwaliteit of 24 bit StudioMasters-
kwaliteit) niet langer alleen voor audiofielen. Deze muziek verspreidt zich snel :  alle nieuwe opnames 
worden in HD-kwaliteit gemaakt, en fabrikanten van audiomateriaal ontwikkelen en verbreden 
productlijnen.  Zelfs fabrikanten van consumententelefoons brengen 24 bit compatibele apparaten 
op de markt, zoals de LG G2, HTC One en vele anderen. 
Tenslotte krijgt de muziek weer zijn plaats in huis. Na zoveel jaar waar het alleen maar ging over 
mobiele muziek maken de apparaten voor geluidsweergave binnenshuis een spectaculaire groei 
door en leveren een nog nooit vertoonde geluidskwaliteit tegen betaalbare prijzen. “Harman Kardon 
is een van de meest actieve merken in dit nieuwe segment, met een reeks producten met bijzondere 
aandacht voor ontwerp en geluidskwaliteit.” 
Om al deze redenen vindt de kwaliteitseis die QOBUZ vanaf het begin aan geluid stelt zijn weg naar 
de markt. 

 

Qobuz, een belangrijke speler in de audio-connect revolutie 
 
QOBUZ biedt zijn gebruikers een compleet pakkeet van toepassingen, compatibel met alle 
besturingssystemen. Dit maakt de dienst breed toegankelijk.  
 
Maar vandaag de dag tekent een nieuwe uitdaging zich af waarop QOBUZ heeft geanticipeerd met 
de ontwikkeling van zijn API.  
 
Een API is een technische brug tussen de inhoud van de servers van QOBUZ en door derden 
ontwikkelde apparaten. Het belang van een geslaagde API bestaat eruit aan een extern apparaat 
toegang te geven tot de zeer uitgebreide content van QOBUZ. De mogelijkheid waarmee het 
externe apparaat het buitengewone geluid en de bijzondere artikelelen van QOBUZ technisch kan 



integreren, biedt  de gebruiker de unieke QOBUZ beleving, die niet te vergelijken is met enige 
andere muziek streaming service.  
  
De lijst van internationale merken waarmee QOBUZ op dit moment voor zijn integratie samenwerkt, 
is lang en betreft ook autofabrikanten. Wat de muziek binnenshuis betreft is de bekendste en 
succesvolste samenwerking die met SONOS, wereldwijd leider in multi-roommuziek, waarmee aan 
SONOS-klanten met buitengewoon gebruiksgemak QOBUZ -streaming kan worden aangeboden in 
echte cd-kwaliteit.  
 
Een ander voorbeeld: op het gebied van aangesloten televisie dragen LG of bijvoorbeeld LOEWE 
een nieuwe geluidskwaliteit uit, die de marktbenadering grondig verandert. 
 

                            HET BUSINESSMODEL VAN QOBUZ 
 
Het businessmodel van QOBUZ is gebasseerd op  ARPU (“Average Revenue Per User”). Dit wordt 
het businessmodel van online muziek van de toekomst. 
De scheidslijn tussen « muziek in streaming » en « te downloaden muziek » is voortaan minder 
belangrijk dan de kwaliteit van de toegang tot de dienst en de opties van de dienst.  
De QOBUZ -formule combineert downloaden en streaming en streeft ernaar waarde te creëren voor 
de gebruiker aan de ene kant en voor de artiesten en producers aan de andere kant. De makers van 
QOBUZ zijn van mening dat het creëren van waarde in online muziek samengaat met een essentiële 
segmentering van het aanbod. 
Deze segmentering kent verschillende criteria die gecombineerd kunnen worden: 
- Segmentering naar kwaliteit 
- Segmentering naar repertoire  
Maar het unieke karakter van de dienst maakt vooral de opkomst mogelijk van een segmentering 
naar sociologische kenmerken van gebruikers. Dit proces zal een echte kracht worden van 
muziekdistributiemerken in de toekomst, waarbij nu een proces wordt gevolgd dat in het algemeen 
ongedifferentieerd is 
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                                                                 Over QOBUZ 
 

QOBUZ is de eerste online muziekdienst die in hifikwaliteit toegang biedt tot alle labels (grote en 
onafhankelijke) en tot alle artiesten in alle muziekstijlen. 
 

Het aanbod van QOBUZ: 
Onbeperkte abonnementen op het streamen van muziek in echte cd-kwaliteit (16 bit / 44,1 kHz) 
Lossless en in echte cd-kwaliteit (16 bit / 44,1 kHz) downloaden uit de gehele catalogus 
In HD-kwaliteit (tot 24 bit / 192 kHz) downloaden uit meer dan 3200 albums “QOBUZ Studio 
Masters” 
 
 
 
QOBUZ biedt ook uitgebreide documentatie over de albums, met tienduizenden digitale teksten, 
biografieën en interviews met artiesten en veel exclusieve redactionele inhoud. Het doel van QOBUZ: 
het aanbieden van de beste muziekdienst ter wereld  
 

Mobiele apps van QOBUZ zijn beschikbaar voor iOS, Android, Kindle en Windows 8:  
www.qobuz.com/applications.  
 

~ Alles over QOBUZ op: www.qobuz.com ~ 
Facebook: https://www.facebook.com   

Twitter: @qobuz 
 
 
 


