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Spotify-korting nu ook voor MBO-studenten
Spotify Premium drie maanden gratis, daarna 4,99 per maand.

Vanaf nu kunnen Nederlandse MBO-studenten ook gebruik maken van de studentenkorting op

Spotify. Alle studenten die aan een geaccrediteerde MBO-opleiding studeren en 16 jaar of ouder

zijn, kunnen nu drie maanden gratis gebruik maken van Spotify Premium Student. Daarna

gaan ze 4,99 euro per maand betalen, in plaats van het gebruikelijke Premium-tarief van 9,99

euro.

Wetswijziging
De studentenkorting van Spotify geldt al langer voor studenten aan hogescholen en

universiteiten en vanaf vandaag dus ook voor studenten aan MBO-opleidingen. Met deze stap

neemt Spotify een voorschot op de wetswijziging in Nederland die in studiejaar 2020-2021 van

kracht wordt en waarmee deelnemers aan MBO-opleidingen officieel worden erkend als

studenten.

 

Volwaardige studenten
Of je in Nederland studeert aan een universiteit, HBO- of MBO-opleiding, bij Spotify krijgt nu

iedereen vanaf 16 jaar van deze verschillende opleidingsniveaus dezelfde student-status. De

nieuwe wet kan bedrijven niet verplichten MBO’ers kortingen te geven of toe te laten. “‘Wat

Spotify betreft is iedereen die een MBO-opleiding geniet ook volwaardig student”, zegt Wilbert

Mutsaers, Head of Spotify Benelux, “net zoals studenten aan een HBO of universiteit dat zijn.

Vanaf vandaag verwelkomen we ook MBO-studenten bij Spotify Premium Student.”
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Met Spotify Premium for Students kunnen studenten aan geaccrediteerde MBO-, HBO- of

universitaire opleidingen tegen sterk gereduceerd tarief onbeperkt gebruik maken van Spotify

Premium. In vergelijking met Spotify Free biedt Premium keuze voor hogere geluidskwaliteit,

geen advertenties en kunnen nummers gedownload worden om offline te luisteren. Studenten

kunnen maximaal vier jaar gebruik maken van Premium for Students.
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OVER SPOTIFY-NL

Over Spotify

In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek. 

Het is onze missie om het potentieel van menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de
kans te geven te leven van hun kunst. En om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor
geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt voort uit onze liefde voor muziek.

Ontdek, beheer en deel meer dan 40 miljoen nummers gratis of upgrade naar Spotify Premium om toegang te
krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde geluidskwaliteit, Spotify Connect en
luisteren zonder reclame.

Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste abonnementenservice voor muziekstreaming met een community
van meer dan 207 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 96 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.
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