
 

 

 

Iphone, smartphone  en tabs, gebruiks en instellingen tips m.b.t. data verkeer e.a. 

Belangrijk! Begin met het lezen van de handleiding en zoek betreffende onderstaande info, naar 

gelijkwaardige opties, daar bij ieder merk de instellingen anders omschreven worden. 

Om gebruik te kunnen maken van dataverkeer, dienen eerst de juiste instellingen op het toestel te 

worden ingegeven. Soms gaat dit automatisch, dan ontvang  je een SMS met instellingen, soms moeten 

deze bij de provider  via site , telefonisch of per SMS worden opgehaald. Bij o.a. de Iphone en veel HTC 

toestellen, moeten deze handmatig worden ingesteld. 

N.B. 

Zorg dat je een data abonnement koppelt aan je spraak abonnement of een data only voor Tablets,  

doe je dit niet dan betaal je bij gebruik voor internet en e-mail hoge kosten. Een simkaart voor 

telefoon  en  Tablet, zijn  daar standaard voor geschikt en betekent dus dat je de kosten kunt 

reduceren door een passend data abonnement erbij af te sluiten. 

Fair use policy: 

Iedere data bundel heeft een fair use policy of een hoeveelheid MB's , dit kan betekenen dat buiten de 

bundel de Mb’s moeten worden afgerekend of het kan betekenen dat de snelheid wordt terug gedraaid. 

Zorg dat je weet hoe het met jouw data bundel zit en houdt rekening met onderstaande tips, dan zul je 

doorgaans geen vreemde dingen tegenkomen. Data bundels zijn bedoeld voor gebruik binnen 

Nederland, buiten Nederland gelden andere kosten. Standaard heeft ieder abonnement een data limiet 

van € 50,00 excl. BTW voor gebruik in de EU.  Dit houdt in dat boven de € 50,00 er geen gebruik meer 

gemaakt kan worden van het data verkeer in die maand in het buitenland. Dit kan evt. tijdelijk 

opgeheven worden. Informeer voor de zekerheid bij de provider of  het datalimiet aan staat. Het is 

verstandig om data roaming in het buitenland uit te zetten, zodat u niet voor onverwachte kosten komt 

te staan. Deze optie blokkeert het datagebruik in het buitenland. 

Bezoek zoveel mogelijk mobiele websites. Dat is vaak hetzelfde adres, maar dan met m. of mob. ervoor. 

Voor het laden van deze sites gebruik je veel minder data. Op je telefoon kun je instellen dat 

automatisch de mobiele variant van een website wordt geladen. 



 

 

Wissselen van Blackberry naar smartphone of andersom: 

Een data bundel voor Blackberry werkt geheel anders dan die andere smartphones. Zodra er dus 

onderling van Blackberry naar een smartphone of andersom gewisseld wordt, dient hiervoor indien 

mogelijk het data abonnement te worden aangepast. Als het al zou werken betaalt u buiten bundel 

kosten en deze zijn vele malen hoger dan de kosten binnen het juiste abonnement. 

Een Blackberry verbruikt doorgaans minder MB's vanwege de gecomprimeerde( kleinere) pakketjes dit 

heeft met de beveiliging van het dataverkeer te maken. Stap je dus over op een andere telefoon dan 

een Blackberry is de hoeveelheid  van data gebruik, dus niet gelijk aan die op een andere smartphone. 

Voorkeurs instellingen voor  e-mail: 

Standaard zonder bijlage 

Per uur of half uur synchronisatie of uit en zelf commando geven wanneer je wenst binnen te halen. 

 

Zorg dat je het internet en e-mail verkeer goed afsluit en dat er dus niet continue wordt 

gesynchroniseerd. 

Navigatie en andere programma’s die niet gebruikt worden uitzetten. 

Download eenmalig applicatie in Itunes(Apple) air meter, hiermee kun je heel goed in de gaten houden 

wat je verbruik is betreffende data verkeer. Ook andere merken kennen zo'n app b.v. van KPN, Hi enz. 

Met een smartphone van een ander merk,  zet het logbook elke facturatiemaand op nul en zo kun je het 

data verbruik bijhouden en nagaan of je binnen de data bundel blijft. 

Gebruik  thuis of waar aanwezig WIFI netwerk, dit kost niets dit is automatisch in te stellen, let dan wel 

op of het 3 G uitstaat, 3 G gaat n.l. altijd voor. Dus als WIFI geen (sterke) verbinding heeft zal 3 G altijd 

voorgaan. 

Youtube, Facebook, Hyves, Spotify  enz.  gebruik, kost veel data. 

Gebruik  de juiste instellingen zoals APN voor het gebruik van data anders zal het niet werken. Ook 

hiervoor kunt u evt. bij de provider terecht om te controleren of u dit op de juiste wijze heeft ingesteld. 



Zet regelmatig(eigenlijk elke dag 1 x ), je toestel uit en aan, zo zorg je ervoor dat alle gegevens op de 

juiste wijze worden opgeslagen. Geen data poorten open blijven staan, of applicaties op de achtergrond 

blijven doordraaien. 

Synchroniseer zoveel mogelijk met kabel naar computer of op WIFI, dit verbruikt geen data via het 

abonnement. En Synchroniseer een moment van de dag, dit bespaart ook batterij vermogen. 

Maak regelmatig een backup, via PC suite, Itunes enz. ( afhankelijk van het ,merk toestel). Zodat je altijd 

over de meest recente gegevens beschikt. Ook dit kan het beste via WIFI of met een kabel via de 

computer om zo min mogelijk MB's te gebruiken. 

Download een app killer, deze sluit alle lopende , niet afgesloten apps af. 

 

 


