
Nieuws: DVDstream biedt streaming films via internet aan 

 

Het bedrijf DVDstream uit Ridderkerk heeft een nieuwe dienst 

opgezet: het online ‘verhuren’ van dvd’s, die via streaming op 

de televisie kunnen worden afgespeeld. Voor het aanbieden van 

de films zijn echter geen afspraken gemaakt met de 

filmindustrie. Abonnees van DVDstream ontvangen films naar 

keuze via internet op de computer. Met behulp van de 

zogenoemde PalmButler 600 worden de films op de televisie 

getoond; dit apparaat zorgt voor de verbinding tussen pc en 

tv. Een abonnement kost €12,42 per maand en daarmee kan de 

consument onbeperkt films kijken. De films worden geladen van 

een van de eigen servers van het bedrijf, hebben volgens 

DVDstream een resolutie van 800×600 (‘beeldvullend op 90% van 

de tv-toestellen’) en zijn 1,2 tot 1,5 GB groot. Op dit moment 

heeft DVDstream zo’n 500 titels in voorraad, maar binnen 

enkele maanden wil het bedrijf het aanbod uitbreiden tot 2.000 

titels. Wanneer een titel niet in het assortiment voorradig 

is, kan de gebruiker een verzoek indienen. Bij meerdere 

verzoeken wordt deze titel dan aangeschaft. 

 

Arjan Scholten van DVDstream verklaarde tegenover Muziek en 

Beeld dat het bedrijf alle titels als fysieke dvd in voorraad 

heeft. “We hebben elke dvd zelf aangekocht bij de 

groothandel.” De films worden via streaming naar de consument 

gestuurd; ze lenen als het ware de dvd. Het retourneren van de 

film gebeurt via de software, de film wordt dan automatisch 

verwijderd uit het systeem. Er bestaat ook de mogelijkheid om 

de film uiteindelijk aan te schaffen. De consument betaalt dan 

de aanschafprijs van de dvd + verzendkosten en dan krijgt hij 

het fysieke product thuisgestuurd. “Wij bieden de consument 

een goedkope manier om films te bekijken”, aldus Scholten. Hij 

verwacht geen problemen op het juridische vlak, ‘omdat de 

consument volgens de auteurswet recht heeft op het maken van 

een thuiskopie’. 

 

Tim Kuik, directeur van anti-piraterijorganisatie Stichting 

BREIN is het daar niet mee eens. “Het plan van DVDstream is zo 

onrechtmatig als het maar kan en we zullen zeker stappen 

ondernemen”, aldus Kuik tegenover Muziek en Beeld. “Omdat zij 

opzettelijk de auteurswet omzeilen, plegen ze een strafbaar 

feit. BREIN zal er alles aan doen om de site offline te 

krijgen.” 


