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Wie is meJane.com? 
Gestart in 2007 is meJane.com de eerste filmaanbieder in België en Nederland. 
meJane is inmiddels een bekend online filmplatform voor filmliefhebbers op zoek 
naar inspiratie, sensatie en emotie; in bekroonde films, net uit de bioscoop en 
filmklassiekers uit de hele wereld. 
 
meJane.com is ontwikkeld door Maxx-XS BV, specialist op het gebied van  
video-on-demand en live streaming oplossingen. 
 
Kijk de nieuwste films op ieder apparaat 
Het filmaanbod wordt dagelijks vernieuwd en bevat meer dan 2.500 films in   
18 genres, zoals Actie, Fantasy, Nederlandse speelfilms, Kids, Buitenlands, Avontuur, Animatie, Arthouse, Documentaire.  
Films zijn voorzien van ondertiteling e/o zijn Nederlands- of Franstalig nagesynchroniseerd. meJane is beschikbaar op PC, Mac,  
Mobile, Tablet en alle bekende merken Smart Tv’s. Met Airplay of Chromecast is streamen naar een groot scherm eenvoudig. 
Films worden gestreamd in HD kwaliteit met surround sound. 
 
Geen abonnementskosten 
Door het groeiend aantal aanbieders van filmdiensten is het voor de consument soms lastig kiezen. De meeste aanbieders 
hanteren een abonnementsmodel waarbinnen je series en films kunt kijken. Films zijn meestal wat ouder of de kwaliteit van 
beeld en geluid is lager. Bij meJane kun je losse films huren omdat het bij dat model wel mogelijk is om de meest recente films 
in hoge kwaliteit te licenseren, vaak gelijktijdig of net na een bioscooprelease.  
 
Beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg 
meJane is beschikbaar in de Benelux. Betalen kan eenvoudig via bekende betaalopties als CreditCard, iDeal, Bancontact/Mister 
Cash en ons eigen betaalmiddel Moviepoints.  
 
meJane, het meest voordelige platform om film te kijken  
‘Moviepoints’ zijn in het leven geroepen om de consument voordeel te bieden bij het herhaald huren van films of om punten te 
sparen door bijvoorbeeld het schrijven van reviews. Een Moviepoint vertegenwoordigt een waarde van 50ect. Het voordeel van 
Moviepoints is dat ze vrij besteedbaar zijn voor films naar keuze. Ook de promotiematerialen in deze gids zijn combinaties met 
e-vouchers of gift cards van een bepaalde waarde uitgedrukt in Moviepoints. Bij iedere Movie Gift Card of e-voucher ontvangen 
gebruikers gratis Moviepoints. Hierdoor is meJane het meest voordelige platform om films te kijken.  
 
Klantenservice  
Geen chatbot of dagen wachten op een antwoord, onze klantenservice handelt snel zodat iedereen op werkdagen binnen 24 uur 
geholpen wordt.   
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Filmcadeaus en relatiegeschenken 
meJane werkt graag samen met partners om verbinding te creëren en mooie verhalen in the spotlights te zetten met 
gepersonaliseerde filmcadeaus voor personeel, relaties en klanten. 
 

Filmpakketten | Movie Gift Cards & E-vouchers | Gepersonaliseerde Movie Gift Cards & Bedrijfspagina 
 

Thuisbioscoop filmpakketten  
Leuke, lekkere en originele cadeaus om personeel en relaties te bedanken. In 2021 en 2022 werden onze filmpakketten 
geprezen als de meest populaire kerstpakketten op bol.com.  
 
Filmpakket 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- meJane Movie Gift Card met filmtegoed 
- Persoonlijk bericht op A6 flyer  
- Flyer met tekst en uitleg 
- 1 x Jimmy's Popcorn zout 
- 1 x Jimmy's Popcorn zoet 
- 1 x M&M’s melkchocolade 
- 1 x M&M’s pinda 

 

  

Filmpakket 1 
Excl. verzendkosten, BTW 
en kortingen 

12 + 1 Moviepoints 
- 2 HD films 
t.w.v. € 14,95 

30 + 3 Moviepoints 
2 – 5 HD films 

t.w.v. € 23,95 

50 + 6 Moviepoints 
5 – 9 HD films 

t.w.v. € 33,95 

100 + 14 Moviepoints 
9 – 19 HD films 

t.w.v. € 58,95 
0 999 € 12,65 € 20,04 € 28,29 € 48,93 
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Filmpakket 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- meJane Movie Gift Card met filmtegoed 
- Persoonlijk bericht op A6 flyer 
- Flyer met tekst en uitleg 
- 1 x Tony's Chocolonely Melk Noga 
- 1 x Jimmy's Supreme Fiesto's 
- 1 x Jimmy's Popcorn zout in meJane popcorn doosje 
- 1 x M&M’s Crispy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmpakket 2 
Excl. verzendkosten, BTW 
en kortingen 

12 + 1 Moviepoints 
- 2 HD films 
t.w.v. € 18,95 

30 + 3 Moviepoints 
2 – 5 HD films 

t.w.v. € 27,95 

50 + 6 Moviepoints 
5 – 9 HD films 

t.w.v. € 37,95 

100 + 14 Moviepoints 
9 – 19 HD films 

t.w.v. € 62,95 
0 999 € 15,98 € 23,36 € 31.60 € 52,23 
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Movie Gift Cards 
meJane biedt Movie Gift Cards (A6) aan consumenten en bedrijven. Er zijn vier soorten kaarten beschikbaar met een 
verschillend aantal Moviepoints.  
 
1. Movie Gift Cards 13 Moviepoints, inclusief 1 Moviepoint gratis t.w.v. € 0,50. Filmtegoed voor 2 HD films 
2. Movie Gift Cards 33 Moviepoints, inclusief 3 Moviepoints gratis t.w.v. € 1,50. Filmtegoed voor 2 – 5 HD films 
3. Movie Gift Cards 56 Moviepoints, inclusief 6 Moviepoints gratis t.w.v. € 3,00. Filmtegoed voor 5 – 9 HD films 
4. Movie Gift Cards 114 Moviepoints, inclusief 14 Moviepoints gratis t.w.v. € 7,00. Filmtegoed voor 9 – 19 HD films 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Movie Gift Card met unieke actiecode 
Iedere kaart is voorzien van activatielink, geldigheidsperiode (min 24 maanden) 
en een unieke actiecode die zichtbaar is op de achterzijde. Kaarten zijn 
bevestigd met non-permanente lijm waardoor de kaart goed blijft zitten maar 
eenvoudig losgemaakt kan worden van de flyer. Gebruikers verzilveren het 
tegoed op www.mejane.com/kado of een andere nader te overleggen URL naar 
keuze. Wanneer het tegoed is geactiveerd kan men direct een keuze maken uit 
alle films in de filmcatalogus.  
 
  

Movie Gift Card 12 + 1 Moviepoints 
2 films 

Movie Gift Card 30 + 3 Moviepoints 
2 – 5 films 

Movie Gift Card 50 + 6 Moviepoints 
5 – 9 films 

Movie Gift Card 100 + 14 Moviepoints 
9 – 19 films 

http://www.mejane.com/kado
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Achterkant flyer 
Op de achterkant van de flyer zijn duidelijke instructies zichtbaar voor het activeren en besteden van het Moviepointstegoed 
(Nederlands & Engels). Het proces van verzilveren tot huren werkt als volgt: 
 
1: De ontvanger met een Movie Gift Card gaat naar www.mejane.com/kado en voert zijn actiecode in. 
2: Na invoer wordt gevraagd om registratie of in te loggen. Daarna wordt het filmtegoed toegevoegd aan het account. 
3: De ontvanger kan nu ieder gewenste film kiezen, zowel via mobiel, smart Tv en via mejane.com. 
4: Nadat een film is gekozen klikt men op ‘Kijk film’ en kiest dan betaaloptie Moviepoints. De kosten van de film worden in 
Moviepoints afgeschreven van het tegoed. 
 
  

http://www.mejane.com/kado
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Co-branded Movie Gift Cards 
meJane biedt als enige filmplatform de optie om de tegoedkaart te voorzien van eigen logo. Co-branding is mogelijk vanaf 100 
Movie Gift Cards met een orderwaarde vanaf €1.250,-. Optioneel kan een aangepaste landingspagina op een eigen URL 
gemaakt worden. Bijvoorbeeld  www.mejane.com/maxx-xs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarieven Movie Gift Cards & E-vouchers 
meJane levert naast Movie Gift Cards ook digitale actiecodes die in ieder gewenst design kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld 
e-vouchers. Gebruikers die een Movie Gift Card of e-voucher ontvangen activeren het Moviepointstegoed via 
www.mejane.com/kado of via een unieke URL als  www.mejane.com/maxx-xs. 
 

 
  

Movie Gift Cards &  
E-vouchers 
Excl. verzendkosten, BTW. 
(Optie: excl. drukkosten ) 

12 + 1 Moviepoints 
- 2 films 

t.w.v. € 6,50 

30 + 3 Moviepoints 
2 – 5 films 
t.w.v. € 16,50 

50 + 6 Moviepoints 
5 – 9 films 
t.w.v. € 28,- 

100 + 14 Moviepoints 
9 – 19 films 

t.w.v. € 57,- 

0 999 € 4,96 € 12,40 € 20,66 € 41,32 
  

Voorzijde 
Gepersonaliseerde Movie Gift Card 

Achterzijde 
Gepersonaliseerde Movie Gift Card 

http://www.mejane.com/maxx-xs
http://www.mejane.com/kado
http://www.mejane.com/maxx-xs
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Eigen landingspagina op mejane.com 
Een bedrijfspagina kan worden voorzien van eigen huisstijlelementen. Men kan hier eenvoudig het tegoed verzilveren en films 
huren uit het gehele aanbod op meJane.com. Iedere pagina bevat de volgende personalisatie-opties: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Bedrijfslogo 
- HD achtergrondafbeelding 
- Promotionele tekst van ongeveer twee regels 
- Unieke pagina URL, bijvoorbeeld www.mejane.com/maxx-xs 
- Filmlijst met films naar keuze uit het gehele aanbod op mejane.com 
 
 

Merchandising 
meJane heeft beeldrechten die gebruikt kunnen worden ter promotie van het 
filmplatform. Indien u uw eigen cadeau of product wilt voorzien van bepaalde 
filmbeelden, dan kunnen we hierbij helpen. Zo is deze Spiderman-Beanie bij de 
lancering van de laatste Spiderman film gebruikt ter promotie van de film en als 
premium weggegeven bij aankoop van een nieuw paar schaatsen door een 
sportwinkelketen. 
 

http://www.mejane.com/maxx-xs

