HANDLEIDING SIM KAART

Voordat je de simkaart plaatst in de Wifi Buddy moet je die eerst activeren en controleren of
het werkt.
Activeren sim kaart Droam / Keepgo
Heb je een SIM kaart bij ons besteld dan heb je een SIM kaart van onze partner Droam /
KeepGo. Om van de SIM kaart gebruik te maken dien je deze eerst te activeren. Volg
hiervoor de volgende instructies:
Stap 1: Maak een nieuw account aan bij https://platform.wifibuddy.nl/
Stap 2: Kies voor Aanmelden om een nieuw account aan te maken. Je krijgt een bevestiging
per mail om je account te bevestigen.
Kijk in je ongewenste postvak mocht je geen mail ontvangen.
Stap 3: Voer je gegevens in op de website en druk op bevestigen.
Stap 4: Klik linksboven op ‘+ Voeg een nieuwe lijn Toe’’

Stap 5: Voer jouw ‘’Lijn ID’’ IN. Jouw Lijn ID zijn de laatste 8 cijfers op de simkaart (alleen
nummers geen spaties) en druk op ‘’Toevoegen’’

Toevoegen is gelukt! Je ziet hier jouw simkaart tussen staan. Je ziet hier:
Je huidige data wat beschikbaar is
Aantal dagen dat je data nog tegoed is

Je kan automatische opwaarderen aanzetten. Dit zorgt ervoor dat je nooit onder de 100MB
zit en dus nooit zonder internet zit. * (creditcard benodigd)
Kan je jouw data opwaarderen
Nu jouw SIM kaart is geactiveerd is het nu klaar voor gebruik!
Activeren SIM kaart andere provider
Heb je een simkaart van een andere provider zoals Vodafone, KPN, T-Mobile etc? Dan dien je
jouw SIM kaart eerst klaar te maken voor gebruik. Let dan op de volgende zaken:
Activeer de simkaart. Om te testen of jouw simkaart al is geactiveerd en dus werkt. Kan je
de simkaart eerst in jouw telefoon plaatsen en bekijken of je kan internetten. Soms moet je
bij jouw provider de simkaart eerst activeren. Vraag je provider hoe je jouw simkaart kan
activeren.
Controleer of er een pincode op de SIM staat. Met een pincode op de SIM kan Wifi Buddy
namelijk geen internet maken. Verwijder de pincode op de sim kaart indien deze aanwezig
is. Plaatst de simkaart eerst in jouw telefoon en ga naar de instellingen van jouw telefoon.
Daar kan je de pincode op je SIM kaart verwijderen.
Heeft jouw simkaart geen pincode meer en kan je internetten op je telefoon? Dan is de
simkaart hoogstwaarschijnlijk klaar voor gebruik!

Hoe kan ik de prepaid SIM kaart opwaarderen?
Onze prepaid SIM kaart kan heel eenvoudig online opgewaardeerd worden! Hiervoor dien je
een account aan te maken op https://platform.wifibuddy.nl/ en je SIM toevoegen aan dit
account.
Vervolgens zie je direct de "refill knop"

Vervolgens krijg je verschillende refill opties te zien, je kunt hier het gewenste budget en de
betalingsoptie kiezen. Na de betaling zal de data direct automatisch toegevoegd worden!

