


KEEPING UP WITH 
THE KARDASHIANS
SEIZOENEN 1-15 • ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN 

Maak kennis met Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie en mama Kris – de supersterren die reality-tv groot 
maakten! Deze trendsettende en spraakmakende realityreeks plaatst één van Hollywoods meest 
prominente gezinnen in de kijker tijdens hun zoektocht naar roem, fortuin en huiselijk geluk. Huwelijken, 
stukgelopen relaties, baby’s en het uitbouwen van media- en stijlimperiums worden breed uitgesmeerd voor 
de camera. De gezinsleden houden immers niets verborgen voor de kijker. 

Ga terug naar het prille begin, wanneer we voor het eerst kennismaken met de Kardashian-clan in seizoen één – 
beleef alles opnieuw, te beginnen met Kim die een stripperpaal koopt als (ongepast) jubileumgeschenk voor haar 
ouders, Brody Jenner die zich in bochten wringt als oppas voor een zeer jonge Kendall en Kylie, Khloe die wordt 
opgepakt voor rijden onder invloed, en Kourtney die vreest dat ze zwanger is … tot de laatste updates over het 
leven van deze crazy family in seizoen 15.

Dit seizoen volgen we Kylie & Khloe tijdens hun zwangerschap van hun eerste baby’s en zien we hoe Kim haar 
derde kindje, Chicago, verwelkomt, gekregen via een surrogaatmoeder.

Bekijk elke aflevering van Keeping Up with the Kardashians die ooit verscheen nu op hayu. Seizoenen 1-14 zijn 
beschikbaar, goed voor uren lang binge on demand, naast de gloednieuwe afleveringen van seizoen 15 – deze 
komen wekelijks binnen, gelijktijdig met de Amerikaanse release.

hayu biedt de beste reality shows, met veel talent, nieuws en roddels. 
Het is ook veel meer dan een streamingservice en hier is een greep van wat je zoal in de app 
kunt vinden …



THE REAL HOUSEWIVES OF...  
BEVERLY HILLS, NEW JERSEY, ORANGE COUNTY, NEW 
YORK CITY & ATLANTA OM ER MAAR ENKELE TE NOEMEN 

Volg het leven van ‘s werelds beroemdste 
huisvrouwen in Atlanta, Auckland, Beverly 
Hills, Cheshire, D.C., Dallas, Melbourne, 
Miami, New Jersey, New York City, 
Orange County, Potomac en Sydney.

Hoe zou het ook weer gaan met the 
OG of the OC, Vicki Gunlavson, en haar 
frenemies Tamra Judge, Shannon Beador, 
Kelly Dodd, of ook nog de new Wives Gina 
Kirschenheiter en Emily Simpson? The 
Real Housewives of Orange County leiden 
alleszins een luxeleventje. Volg hun doen en 
laten wekelijks in de nieuwste afleveringen, 
slechts enkele uren na hun release in de 
States. 

Mis het nieuwe seizoen van The Real 
Housewives of New Jersey vooral niet. 
Er worden schokkende onthullingen 
aangekondigd die allianties aan het 
wankelen zullen brengen en klassieke regels 
voor vriendschaps- en familiebanden aan 
hun laars lappen. Pik deze winter wekelijks 
de nieuwe afleveringen van seizoen 9 mee.

VANDERPUMP RULES
SEIZOENEN 1-7 • ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN

Zet je schrap, want Lisa 
Vanderpump, de ster uit Real 
Housewives of Beverly Hills, 
leidt haar SURvers-team en het 
glamourrestaurant bij uitstek 
van LA op onnavolgbare wijze.

Vanderpump probeert haar 
moederinstinct te verzoenen 
met haar vernuftig zakelijk 
inzicht terwijl ze de onstuimige 
groep werknemers in haar 
restaurant onder controle tracht 
te houden. Terwijl ze druk aan 
het werk zijn in het eetcafé, 
jagen de medewerkers van 
SUR hun dromen na. Drama 
lijkt deel uit te maken van hun 
taakomschrijving: zij zijn geneigd 
om met hun medewerkers te 
daten, en dat loopt in de meeste 
gevallen mis.



BELOW DECK
SEIZOENEN 1-6 • ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN

We varen deze winter volle kracht 
vooruit nu seizoen 6 voor het eerst 
koers zet naar het mooie Tahiti.

Captain Lee en zijn team van 
20-plussers bevaren de zeeën, werkend 
aan boord van enkele van de grootste 
en meest luxueuze jachten ter wereld.

Elke nieuwe wekelijkse aflevering 
volgen we weer een andere groep 
passagiers, variërend van miljonairs 
tot stevig fuivende vrienden, op hun 
cruise-avontuur. Het motto van de 
bemanningsleden luidt: “werk hard, 
speel het harder”. Dat verleent hen 
toegang tot exotische uitspattingen die 
maar weinig mensen te beurt vallen.

Ze zijn knap, jong en bijten van zich 
af. Million Dollar Listing volgt enkele 
beginnende vastgoedmagnaten in 
New York op de voet terwijl ze fortuin 
maken met het verkopen van peperdure 
eigendommen in Manhattan. 

Het spel wordt grof gespeeld, met veel 
drama. We gaan terug naar het begin 
en bieden een kijkje achter de schermen: 
zo zie je hoe de topmakelaars van de 
meedogenloze vastgoedmarkt in NYC voor 
niets terugdeinzen om de deal te sluiten in 
de volgende Million Dollar Listing.

MILLION DOLLAR LISTING: 
NEW YORK
SEIZOENEN 1-6

TOP CHEF
SEIZOENEN 1-16 • ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN

Kijk hoe jonge, getalenteerde 
chefs hun culinaire 
vaardigheden tegen elkaar 
uitspelen in een wedstrijd onder 
hoge druk. De inzet is hoog: wie 
wint de titel van topchef? 



BOTCHED
SEIZOENEN 1-5 • ELKE WEEK NIEUWE AFLEVERINGEN

In de wereld van de plastische chirurgie 
wordt met miljoenen dollars gegooid. Op 
schoonheid staat immers geen prijs, toch? 

Voor sommige patiënten loopt de zoektocht 
naar perfectie echter rampzalig mis. De 
realityreeks Botched pikt in op de rage 
van de esthetische chirurgie en volgt 
de gerenommeerde chirurgen Dr. Terry 
Dubrow en Dr. Paul Nassif. Gedurende drie 
seizoenen zetten zij mislukte ingrepen weer 
recht en geven zij verknoeide patiënten hun 
leven terug. 

@hayusocial facebook.com/hayu

hayu, van NBCUniversal International, is de eerste video-on-demand abonneeservice die alleen 
maar realityreeksen brengt – beheerd door en volledig geïntegreerd met sociale media. De service is 

beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Canada, de Scandinavische landen & nu ook de 
Benelux op een hele reeks apparaten (mobiele telefoon, tablet, laptop & smart-tv’s) via www.hayu.com

Het aanbod omvat meer dan 200 shows en 6.000 afleveringen om te downloaden en on-the-
go te bekijken. Jaarlijks komen er nog eens meer dan 500 nieuwe afleveringen bij, waaronder 
Keeping Up with the Kardashians en de bijbehorende spin-offs, naast mediafranchises als The 

Real Housewives, Vanderpump Rules, Below Deck en Million Dollar Listing. Het merendeel van de 
Amerikaanse shows wordt op dezelfde dag gelanceerd als in de VS, voor € 5,99 per maand.

Over NBCUniversal 
NBCUniversal is een van ‘s werelds toonaangevende media- en entertainmentbedrijven dat zich toelegt op de ontwikkeling, productie en marketing 
van entertainment, nieuws en informatie voor een wereldwijd publiek. NBCUniversal bezit en exploiteert een waardevolle portefeuille van nieuws- en 

amusementstelevisienetwerken, een vooraanstaand filmhuis, belangrijke televisieproductieactiviteiten, een toonaangevende groep van televisiestations, 
wereldberoemde themaparken en een reeks toonaangevende internetbedrijven. NBCUniversal is een dochteronderneming van Comcast Corporation. 

Ga voor meer informatie naar: www.nbcuniversal.com

BAD GIRLS CLUB
SEIZOENEN 1-17

Welkom in de Bad Girls Club – betreden op 
eigen risico.

Een groep driftige vrouwen wordt 
samengebracht in een huis als experiment 
om hun gedrag wat te temperen.

Volg de ruzies en confrontaties tussen 
groepen uiterst agressieve en gevaarlijke 
tantes, 17 seizoenen lang.


