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GA JIJ WEL EENS NAAR HET 
BUITENLAND? 
Bijvoorbeeld op vakantie? Dan wil je zeker gebruik blijven maken van 
WhatsApp en internet op je smartphone en tablet, maar wil je niet bij 
thuiskomst een onverwachte hoge telefoonrekening ontvangen.  

WIST JE DAT JE VANUIT HET BUITENLAND GEWOON KUNT BELLEN 
NAAR ANDERE WHATSAPP GEBRUIKERS, ZOALS JE OOK THUIS 
GEWEND BENT, MAAR ZONDER EXTRA KOSTEN? 

Dan moet je natuurlijk wel weten hoe WhatsApp in het buitenland 
werkt en wat dataroaming precies is. 

In dit eBook leg ik je uit hoe je in het buitenland gratis gebruik kunt 
maken van WhatsApp, waar je rekening mee moet houden en hoe 
dataroaming werkt. Je hoeft je nergens zorgen over te maken, maar 
het is zeker goed om te weten hoe je veilig contact kunt blijven 
houden met vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen.  
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WhatsApp is een berichten-App die je kunt downloaden op je 
smartphone, zoals op je iPhone of Android telefoon. Het is een 
fantastische App en daarom gebruikt bijna iedereen in België en 
Nederland WhatsApp. 

Wil jij ook graag deze gratis berichten App gebruiken, maar snap je 
bepaalde functies niet? Of ben je niet bekend met de factoren waar 
je op moet letten wanneer je in het buitenland bent, zoals 
dataroaming?

In De WhatsApp Cursus laat ik het je allemaal zien. Stap-voor-stap 
leg ik het aan je uit. Ik laat je zien op video hoe ik het doe. Je hoeft 
me alleen maar na te doen. Gewoon op je eigen tempo. Zo kun jij het 
maximale uit WhatsApp halen. 

WAT IS WHATSAPP EN HOE WERKT HET 
IN HET BUITENLAND? 



MAKKELIJK EN BETROUWBAAR 
COMMUNICEREN

Met WhatsApp kun je gemakkelijk berichten delen, maar ook foto’s 
en video's, documenten of gesproken berichten. Je kunt zelfs bellen 
en videobellen met anderen. WhatsApp maakt gebruik van de 
internetverbinding, waardoor er geen extra kosten hoeven te zijn in 
het buitenland. 

Vanuit je vakantieadres kun je dus met een stabiele Wifi-verbinding 
gratis communiceren met je geliefden en hoge belkosten 
vermijden. Makkelijk toch?
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 CONTACT HOUDEN MET GROEPEN 

Ook vanuit het buitenland kun je met WhatsApp in contact blijven 
met groepen, zoals je familie of collega’s. Je kunt met hen foto’s en 
video's delen van je vakantie. 

GRATIS BELLEN 

Je kunt gratis met vrienden en familie bellen, zelfs als je aan de 
andere kant van de wereld zit. Of wanneer zij aan de andere 
kant van de wereld zitten en jij nog thuis. Je kunt gratis bellen, 



JE KUNT GRATIS 
MET VRIENDEN 

EN FAMILIE 
BELLEN
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een video-gesprek voeren of een gesproken 
bericht versturen. Je belt dan via het 
internet, waardoor je je geen zorgen hoeft 
te maken over hoge gesprekskosten.  

DEEL BELANGRIJKE DOCUMENTEN 

Je kunt met WhatsApp de hoogtepunten van je vakantie en reis 
delen met je vrienden, familieleden, kinderen en kleinkinderen. 
Gewoon simpel door foto’s en video’s naar hen te sturen. 

Met WhatsApp zullen de foto’s en video’s snel worden verstuurd, of 
het wordt verstuurd wanneer jij weer verbinding hebt met een wifi-
netwerk. 

DATAROAMING CONTROLEREN VOORDAT JE OP REIS GAAT 

Roaming. Je hebt het waarschijnlijk al heel vaak gehoord, maar nooit 
echt begrepen wat het eigenlijk is. Wat betekent dataroaming? En 
wat moet jij weten over roaming in het buitenland?



De term roaming betekent letterlijk rondzwerven of ronddwalen. 
Wanneer je in het buitenland je e-mails ophaalt, WhatsApp gebruikt 
of Youtube filmpjes kijkt, verbruik je data van een buitenlands 
netwerk.  

Deze kosten worden doorberekend aan jou. Het gebruik van internet 
in het buitenland kan daarom hele hoge kosten met zich 
meebrengen, zonder dat je dit weet. 

In de telefoonwereld betekent roaming dat het apparaat is 
verbonden met een ander netwerk (het gastnetwerk in een ander 
land) dan het netwerk waartoe het behoort (het moedernetwerk, je 
thuisabonnement). 

Wil jij geen onverwacht hoge telefoonrekening bij thuiskomst? 
Lees dan snel verder. 
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WAT IS DATAROAMING?



Dataroaming komt voor wanneer het moedernetwerk niet 
beschikbaar is, waardoor je telefoon automatisch verbinding maakt 
met een ander netwerk in het land waar je je bevindt, het 
gastnetwerk.  
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Het gastnetwerk zal controleren op dataroaming-mogelijkheden en 
alle verzoeken van je telefoon honoreren.  

Zonder dat je het weet, kan het zijn dat je telefoon erg veel data 
opvraagt van het gastnetwerk om bijvoorbeeld Apps te laten 
functioneren, zoals WhatsApp. Het gastnetwerk ziet dit als verbruik 
en rekent dit door aan je moedernetwerk, je eigen telefoonprovider 
thuis. Het resultaat is een enorm hoge rekening als je thuiskomt. 

PAS OP VOOR DATAKOSTEN!

DATAROAMING IN HET BUITENLAND
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ROAMING BINNEN EN BUITEN  
DE EUROPESE UNIE

Vanaf 15 juni 2017 is het binnen de Europese Unie niet meer 
toegestaan om kosten voor dataroaming te rekenen. Binnen de 
Europese Unie hoef je je dus geen zorgen te maken over een 
onverwachte hoge rekening door dataroaming. Je kunt zelfs gewoon 
internetten in andere EU-landen zonder hier extra voor te hoeven 
betalen.

ROAMING BINNEN DE EUROPESE UNIE

ROAMING BUITEN DE EUROPESE UNIE

Wanneer je buiten de Europese Unie reist, kunnen er hoge kosten 
worden gerekend voor dataverbruik. Het is daarom belangrijk dat 
je de dataroaming uitzet. Dit betekent dat je mobiele apparaat 
geen data meer vraagt van het gastnetwerk voor het laten 
functioneren van Apps.  

Zo voorkom je een onverwacht hoge telefoonrekening bij thuiskomt. 
Je kunt dan wel via wifi-netwerken gebruik maken van het internet en 
Apps laten functioneren, zoals bijvoorbeeld communiceren met het 
thuisfront via WhatsApp. 
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DE GOUDEN REGEL TIJDENS  
HET REIZEN

ROAMING AAN IN DE EU 

ROAMING UIT BUITEN DE EU 

Het is daarom heel belangrijk dat je de dataroaming uitzet wanneer 
je buiten de Europese Unie reist. De manier waarop je deze uitzet, 
verschilt per telefoon. Het kan dus even zoeken zijn. 

Op de meeste telefoons staat dataroaming automatisch 
uitgeschakeld. Je kunt deze overigens altijd uitgeschakeld laten. 

HOE ZET JE DATAROAMING UIT? 
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Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk of Mobiele data > Tik op 
Opties mobiele data > Deactiveer Dataroaming door de groene 
knop naar links te schuiven.
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DATAROAMING UITZETTEN OP EEN IPHONE EN IPAD 

DATAROAMING UITZETTEN OP EEN ANDROID TELEFOON

Ga naar de Instellingen > kies voor Verbindingen > Mobiele 
netwerken > schakel (data)roaming uit. 
OF 
Ga naar de Instellingen > kies voor Netwerken > Draadloos en 
netwerken > Meer netwerken of Mobiele netwerken (afhankelijk van 
het type telefoon) en schakel (data)roaming uit. 
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DATAROAMING UITZETTEN OP EEN WINDOWS TELEFOON

Ga naar Instellingen > Systeem > Mobiel netwerk & simkaart of 
Mobiel netwerk > Opties voor gegevensroaming > Roamen niet 
toestaan.

IPHONE                          ANDROID



EEN PLAATSELIJKE BUITENLANDSE 
SIMKAART KOPEN

Ben je buiten de EU, dan kun je er voor kiezen om een simkaart te 
kopen in het land waar je naartoe gaat. Vaak kun je een simkaart 
kopen in een lokale belwinkel. Deze stop je dan in je telefoon of iPad, 
in plaats van je eigen simkaart. Dan kun je toch gebruik maken van 
internet, overal waar je bent en ben je altijd bereikbaar.  

• Je hebt een simlockvrije telefoon nodig om een gekochte 
buitenlandse simkaart te kunnen gebruiken.  

• Wanneer je weer terug bent in België of Nederland, dien je je 
eigen simkaart weer in het apparaat te stoppen en de Mobiele 
data in te schakelen om thuis weer gebruik te kunnen maken 
van het 3G of 4G netwerk.  

• Je kunt in sommige gevallen ook een buitenlandbundel 
aanschaffen bij je telefoonprovider in Nederland of België. 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN JE TELEFOON IN HET BUITENLAND

1. Wanneer je telefoon aangeeft ‘Geen service‘ te hebben, schakel 
je de vliegtuigmodus in voor ongeveer 30 seconden. Schakel 
deze vervolgens weer uit en laat je telefoon het beste netwerk 
selecteren.  

 

#�11

Bekijk zeker ook de bijhorende video’s in de cursus over WhatsApp 
in het buitenland. Want bij het plaatsen van een nieuwe simkaart 
wordt gevraagd om je nummer te wijzigen. Dit raad ik af! 
Waarom? In de cursus leg ik het allemaal duidelijk uit aan de hand 
van video.



2. Wil je absoluut geen onverwachte kosten in het buitenland? 
Schakel dan Mobiel netwerk of Mobiele gegevens uit én zet 
Dataroaming uit. Dan kun je nog wel verbinden met lokale 
wifi-netwerken om bijvoorbeeld WhatsApp te gebruiken. 
Bijvoorbeeld in de McDonald‘s, cafés, restaurants en in hotels. 

3. Is bij aankomst de datum en tijd onjuist? Vaak is het voldoende 
om de vliegtuigmodus weer uit te zetten. Zo niet, ga dan naar 
Instellingen > Algemeen > Datum en tijd en controleer of deze 
automatisch wordt ingeschakeld.  

4. Ga je lekker een dagje door een stadje lopen? Zet je telefoon 
dan in vliegtuigmodus. Doordat je telefoon geen 
internetontvangst heeft (3G of 4G), zal het constant op zoek gaan 
naar beschikbare wifi-netwerken, waardoor je batterij snel 
leegloopt. En met een lege batterij kan je geen foto’s meer 
maken.

WEBSITE: WWW.IPADLEREN.BE 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/IPADLEREN 
E-MAIL: MATTHIAS@IPADLEREN.BE

WE HOUDEN CONTACT! 
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VEEL PLEZIER OP REIS!
Ik raad je aan om dit eBook op te slaan op je telefoon, tablet, 
computer of uitprinten zodat je 'm fysiek bij je hebt.  
 Vergeet niet om ook de bijhorende bonus video’s te bekijken in de 
WhatsApp cursus van iPad Leren.  
 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om me te contacteren! 

 Matthias Moens

http://FACEBOOK.com/ipadleren
mailto:matthias@ipadleren.be
http://FACEBOOK.com/ipadleren
mailto:matthias@ipadleren.be

