
 

 
 

 
 

 
Press release – 5 december 2016 

 
Qobuz tekent voor een partnerschap 

met Orange in België  
 

Qobuz is wereldleider op het gebied van online muziek voor wat betreft 
geluidskwaliteit en curation. 
 
De al in 9 Europese landen aanwezige Franse online HiFi-muziekdienst 
Qobuz, sinds zijn oprichting geroemd vanwege de kwaliteit van geluid en 
redactie van zijn aanbod, bevestigt zijn internationale uitbreiding via een 
partnerschap met Orange in België. 
 
De samenwerking tussen Orange België, belangrijke telefoonprovider en 
Qobuz, leider van online HiFi-muziek, laat abonnees van Orange België 
vanaf het eind van dit jaar gratis en vrijblijvend genieten van 2 maanden 
onbeperkt muziek op de gehele Qobuz-catalogus (meer dan 30 miljoen 
titels). 
 
Orange België heeft voor de uitbreiding van zijn 
getrouwheidsprogramma « Orange Thank You », dat toegankelijk is 
vanaf de klantenzone van Orange of via de app « My Orange », gekozen 
voor Qobuz, voor wat muziek betreft. 
 
Met dit partnerschap bekrachtigt Qobuz, begin 2016 overgenomen door 
Xandrie, een sterke ontwikkelingsstrategie, die in de loop van de 
komende 
maanden het onderwerp zal zijn van nieuwe aankondigingen, evenals de 
aanpassing van de meeste van zijn toepassingen 
 
 

Voor contact met de pers: rp@qobuz.com 
Business development: business@qobuz.com 

 
 

Qobuz, a Xandrie brand 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ABOUT QOBUZ:  
 

 
 
Qobuz, pionier op het gebied van geluidskwaliteit: Sinds zijn lancering in 2008 heeft 
Qobuz weten te anticiperen op de verwachtingen van de consumenten van online 
muziek op het gebied van geluidskwaliteit, catalogiseren en documentatie. Het 
verhaal van Qobuz wordt zo gemarkeerd door belangrijke innovaties op het gebied 
van online muziek op wereldschaal:  
 

→ In 2009, eerste dienst ter wereld die « Ware CD-kwaliteit » biedt op zijn 
gehele downloadcatalogus → In 2011, eerste dienst ter wereld die luisteren via 
streaming van « Ware CD-kwaliteit » op zijn gehele catalogus biedt  
→ In 2011, eerste streamingdienst ter wereld die in SONOS de  « Ware CD-
kwaliteit » integreert  
→ Eerste online muziekdienst ter wereld die de Hi-Res 24-Bit veralgemeend 
heeft op alle catalogi (meer dan 45 000 albums beschikbaar in januari 2016)  
→ Tot slot is Qobuz sinds de zomer van 2015 de enige streamingdienst ter 
wereld die Streaming in Hi-Res 24-Bit biedt met het abonnement Qobuz 
Sublime. Merk op dat Qobuz op dit moment de enige muziekdienst in Europa is, 
die « Hi-Res 24-Bit-gecertificeerd » is door de prestigieuze Japan Audio 
Society.  

 
Qobuz, pionier op het gebied van documentatie en aanbeveling. Naast dat Qobuz 
opvalt wat betreft geluidskwaliteit, schenkt hij sinds zijn oprichting zeer bijzondere 
aandacht aan de rijkdom aan inhoud en documentatie. Die aandacht - die hem in het 
DNA zit - wordt belichaamd door:  
	

→ Het ter beschikking stellen van honderdduizenden boekjes van 
gedigitaliseerde albums  
→ Duizenden beoordelingen van albums en biografieën van artiesten, geplaatst 
door zijn onafhankelijke redactie  
→ Een exclusief redactionele inhoud: muziekevenementen, interviews van 
artiesten, reportages…  
→ Intelligente playlists in alle stijlen • De verrijking van metadata met informatie 
van grote toegevoegde waarde  
→ Proefbanken van Hi-Fi-apparatuur en aanbevelingen voor aanschaf  
→ Een tweemaandelijkse uitzending over muziekevenementen. Deze inhoud 
met hoge toegevoegde waarde, rust Qobuz uit met een erkende expertise, niet 
alleen op het gebied van muziek van hoge kwaliteit, maar ook van alles wat 
daarmee gepaard gaat.  

 
 
 



 

 
 
 

Qobuz, pionier op het gebied van muziek voor thuis en onderweg, werkt hand in 
hand samen met vele bouwers van Hi-Fi-apparatuur, om zijn abonnees een optimale 
geluidskwaliteit te bieden, ongeacht de geluidsinrichting. Zij hebben onder meer 
bijgedragen aan:  
 

→ De compatibiliteit met Qobuz en soms zelfs de directe integratie van 
Streaming van echte CD-kwaliteit in hun toepassingen.  
→ Werk achter de schermen om streaming van Hi-Res 24-Bit-kwaliteit in hun 
producten te ondersteunen.  

 
Om mee te gaan met de trend van het onderweg luisteren naar smartphones en 
tablets, ontwikkelt Qobuz toepassingen voor iOS, Android, Windows Phone en 
Amazon Kindle. En om het medium niet meer de geluidskwaliteit voor de gebruiker te 
laten bepalen, ondersteunen toepassingen van Qobuz alle formaten, die door de 
dienst worden aangeboden – van MP3 tot Hi-Res 24-Bit (men moet wel over een Hi-
Res-compatible apparaat beschikken).  
 
Deze toepassingen bieden de mogelijkheid direct op het apparaat muziek te 
importeren, om er zelfs zonder Internetverbinding toegang toe te krijgen. De 
gebruikers krijgen zo steeds dezelfde kwaliteit en dezelfde inhoud, waar ze zich ook 
bevinden. Merk tenslotte op dat, hoewel streaming van CD-kwaliteit met 3G heel 
redelijk is, de democratisering van 4G tot een grote sprong voorwaarts qua gebruik 
heeft geleid: streaming is vloeiend en zonder storingen (zelfs met bestanden van 
grote omvang, zoals Hi-Res-muziek).  
 
 
Qobuz is een door Xandrie SA uitgebracht bedrijf - Xandrie is de specialist op het 
gebied van cultuur en digitaal vermaak. Op dit moment bezig met een belangrijke 
overnameprocedure, hopen wij onze expertise, ons algehele aanbod en onze 
internationale roeping uit te breiden. Tegenwoordig bieden wij via allbrary en Qobuz 
unieke ervaringen, met een compleet aanbod aan digitale producten: eBooks, Films 
& Series, Video games, Software, Digitaal ontwerp, Kranten & Magazines, 
Bladmuziek. Je vermaken, je verrijken en je geneugten cultiveren is nog nooit zo 
makkelijk geweest!  
 
 
Xandrie, opgericht in 2012, is een vennoot van de groep THEBAUD. Hij wordt 
beheerd door zijn oprichter Denis THEBAUD en zijn holding NABUBOTO. De groep 
THEBAUD heeft geïnvesteerd in diverse bedrijven op het gebied van vermaak en 
technologieën, met name: Acsys, Focus Home Interactive, IDM, Innelec Multimédia, 
Konix, MDA, Nitroserv, Numecent, Numeric Pipeline en Xandrie. Tegenwoordig 
beschouwt Xandrie het als zijn roeping om merken, gespecialiseerd op het gebied 
van cultuur en digitaal vermaak, te verenigen.  
 
 



 

 
 
 

WAAROM? 
 
 
 
Waarom noemt Qobuz zich Qobuz?  
 
Qobuz dankt deze aan een muziekinstrument. De qobuz (ook wel geschreven in de 
linguistische oervorm kobyz of kyl-kobyz, waarbij - kyl vertaald kan worden door « 
paardenhaar) », is het traditionele symbolische en heilige instrument van in het hart 
van Centraal-Azië levende volken. De qobuz, verbonden met het sjamanistische 
ritueel, begiftigd met bovennatuurlijke en magische krachten, naar men zegt in staat 
om kwade geesten en ziekte af te weren, is een viool met twee snaren van 
paardenhaar, bespeeld met een strijkstok. 
Het wordt door de Kazakken beschouwd als hun eerste intrument, dat alle anderen is 
voorgegaan… De qobuz, over het algemeen uit één stuk uitgevoerd in noten- of 
berkenhout, heeft een afmeting van 70 à 80 cm. Een open klankkast, gedeeltelijk 
bedekt met kamelenhuid, doet dienst als klankbord. De twee snaren, bestaande uit 
vijftig gevlochten paardeharen, zorgen voor een zeer breed klankpalet. De qobuz 
produceert een zware toon, dat een breed spectrum beslaat, zeer rijk en harmonisch. 
Het is die bijna bovennatuurlijke toon, van een vreemde schoonheid, die naar men 
zegt de zielen van levenden binnendringt, en die van doden aanroept. Bekijk alle 
detail op: http://ow.ly/HuRZ306mPeO 
 
 
Waarom noemt Xandrie zich Xandrie?  
 
Met de dood van Alexander de Grote wordt Ptolemaeus, één van zijn generaals, 
koning van Egypte, onder de naam Ptolemaeus I Soter. Hij wil dat Alexandrië vóór 
Athene de culturele hoofdstad van de hellenistische wereld wordt. In 288 vóór onze 
jaartelling, besluit hij de stad Alexandrië een bibliotheek te schenken. Zijn 
belangrijkste doel is, om alle universele kennis op één plek bijeen te brengen. De 
bibliotheek van Alexandrië, nu verdwenen, was de beroemdste bibliotheek uit de 
Oudheid, en verenigde alle belangrijkste werken van het tijdperk. Men schat dat zij er 
tot 700 000 heeft kunnen bevatten! Als knipoog naar de geschiedenis, en als 
eerbetoon aan die culturele plek, hebben wij als naam voor ons bedrijf gekozen voor 
het verkleinwoord van Alexandrië, Xandrie. 
 
 
 


