
Nieuws: Digital Download Day vanaf 2 april in Nederland 

 

Vanaf eind maart organiseren internet service provider Tiscali 

en muziekdownloadplatform OD2 in zes landen waar Tiscali 

actief is gratis downloaddagen onder de naam Digital Download 

Day. In Nederland kan vanaf 2 april een paar dagen lang gratis 

muziek worden gedownload via de servers van Tiscali en OD2. 

 

De service staat open voor iedereen, dus niet alleen voor 

abonnees van Tiscali. Via een speciale website die via het 

Tiscali-portaal te bereiken is, kan iedereen zich opgeven voor 

Digital Download Day. Daarvoor in ruil worden 300 credits 

verstrekt, die goed zijn voor tracks die beschikbaar zijn via 

de Tiscali Music Club. Voor het krediet kunnen 300 nummers 

online worden beluisterd, 30 nummers worden gedownload of 3 

nummers worden gedownload met het recht om ze op een cd te 

branden. Tiscali-abonnees kunnen extra voordeel halen, wanneer 

ze zich tevens opgeven voor de Tiscali Music Club. Abonnees 

die gebruikmaken van een telefoonlijn krijgen er dan nog eens 

50 en ADSL-klanten zelfs 1000 credits bij. 

 

Hoe lang de actie precies loopt is volgens senior channel-

beheerder Herman Couwenbergh van Tiscali nog niet helemaal 

zeker. “Digital Download Day is verdeeld over drie keer twee 

landen, om stormloop op de servers te voorkomen. Nederland en 

Italië zijn vanaf 2 april aan de beurt. De actie duurt dan in 

ieder geval drie dagen, maar als het erg succesvol is wellicht 

iets langer”. Hoe groot de toeloop zal zijn voor de actie valt 

volgens Couwenbergh moelijk te voorspellen, maar er wordt 

zeker in Nederland veel van verwacht. “Voor wat betreft de 

Tiscali Music Club zijn wij sinds de openstelling daarvan een 

van de best presterende landen.” 

 

De database van OD2 wordt momenteel gevuld met 10.000 nieuwe 

tracks, die tijdens Digital Download Day beschikbaar zullen 

zijn. Volgens Couwenbergh is het aanbod zeer gevarieerd en 

verspreid over alle denkbare genres. Sony-repertoire zit er 

nog niet in, maar gesprekken daarover zijn in een vergevorderd 

stadium. 

 

Digital Download Day werd verleden jaar voor het eerst 

georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk in een samenwerking 

tussen OD2 en Tiscali. Volgens Couwenbergh was die eerste 

actie worden een succes. 
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