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Utelisys Internet and TV services for Rive Republic 

The studios and apartments of Rive Republic are equipped with an Internet 

connection from Utelisys via a fiber optic connection. At the WiFi Access Points in 

the studios and apartments, the wired and wireless Internet services are provided 

as well as the TV service. 

 

Wireless Internet 

A laptop or computer can be connected directly to the WiFi Access Point via a 

network cable, without a modem. Use the connections at the bottom of the WiFi 

access point. For the WiFi network, the password below can be used to log in on to 

the "Rive Republic" network. The passwords are strictly personal, don’t share these 

passwords. 

Personal Password:  ******** 

 
TV 

The TV signal is delivered over the same data port as the Internet, and there are 

two possibilities to watch TV: 

- Via the Mediabox, connected to the wired connection of the WiFi Access 

Point in the studio. 

- Via the Web portal rive.utelisys.tv, this Portal can only be reached via the 

Internet connection in the studio. Then you can watch TV via a computer, 

tablet or smartphone, without having to use a TV set. 

 

Helpdesk 

For questions about the use of the Internet and TV services, residents of Rive 

Republic can contact the Utelisys Helpdesk on telephone number 020 - 561 8111, 

which can be reached from Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm. Via e-mail 

we can be reached at supportrive@utelisys.com or leave a message via our support 

website linked below. Always state the full address in your e-mail. 

Changes, updates and further information about your Internet subscription are also 

reported on www.utelisys.com/rive  

  

http://www.hubstudios.tv/
mailto:supportrive@utelisys.com
http://www.utelisys.com/rive
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Utelisys Internet- en TV-diensten voor Rive Republic 

De studio’s van Rive Republic worden middels een glasvezelverbinding voorzien van 

een Internetverbinding van Utelisys. Op de WiFi-Access Points in de apartementen 

en studio’s worden de bekabelde en draadloze Internetdiensten geleverd en tevens 

de TV-dienst.  

 

Draadloos Internet 

Op het WiFi-Access Point kan een laptop of computer rechtstreeks worden 

aangesloten middels een netwerkkabel, zonder modem. Gebruik hiervoor de 

aansluitingen onderaan het WiFi-Access Point. Voor het WiFi-netwerk kan er met 

onderstaand wachtwoord ingelogd worden op het netwerk “Rive Republic”. De 

wachtwoorden zijn strikt persoonlijk, geef deze niet weg.  

Persoonlijk wachtwoord:  ******** 

 
TV 

Het TV-signaal wordt geleverd over dezelfde datapoort als het Internet, en er zijn 

twee mogelijkheden om TV te kijken: 

- Middels de Mediabox, bekabeld aan te sluiten op het WiFi-Access Point in 
de woning. 

- Via de Webportal rive.utelisys.tv, deze Portal is enkel via de 

Internetaansluiting in de studio te bereiken. Vervolgens kan je TV kijken 

via een computer, tablet of smartphone, zonder gebruik te hoeven maken 

van een TV. 

 

Helpdesk 

Bij vragen over het gebruik van de Internet- en TV-diensten kunnen bewoners van 

Rive Republic contact opnemen met de Utelisys Helpdesk via telefoonnummer 020 - 

561 8111, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. 

Via e-mail zijn we te bereiken op supportrive@utelisys.com. Of door een melding te 

maken op onderstaande website. Vermeld via e-mail altijd het volledige adres. 

Wijzigingen en updates worden tevens gemeld op www.utelisys.com/rive. 
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