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Met een smartphone internetten kan via Wifi (= internetten via een draadloos
thuisnetwerk) of Mobiel (= internetten via een extern draadloos netwerk)
Voor Wifi-internetten heb je alleen een werkend thuisnetwerk nodig en geen simkaart
of iets dergelijks.
Een simkaart is echter wel noodzakelijk om te kunnen bellen.
Voor Mobiel-internetten moet je binnen bereik zijn van een extern draadloos netwerk
en heb je altijd een simkaart nodig met daarop een abonnement of prepaid-tegoed.
Bel je weinig met je smartphone en gebruik je internet alleen via Wifi dan zal een
Prepaid-kaart meestal voordeliger zijn dan een abonnementsvorm.
Het is dan wel aan te bevelen om “Mobiele Data” uit te schakelen om te
voorkomen dat je telefoontegoed wordt aangesproken door onvoorzien Mobielinternetten. Dat kan voorkomen als je Wifi-verbinding slecht is of niet werkt tijdens
internetten.
Als geen Wifi beschikbaar is wil je toch wel eens even Mobiel-internetten om bv. te
Whatsappen, te emailen of op Google iets op te zoeken.
Heb je alleen een prepaid telefoonkaart en geen Mobiel-internet abonnement dan
kan dat vrij simpel op de volgende manier:
Schakel Mobiel-internet in:
- Ga naar het configuratiemenu van je smartphone
- Ga naar bv. “Netwerk en Internet”
- Ga naar “Mobiel netwerk”
- Schakel “Mobiele Data” in.
- Nu kan je internet gebruiken.
- De verschuldigde datakosten worden verrekend met je prepaid tegoed.
Schakel Mobiel-internet uit na gebruik (vergeet dat niet)
- Ga naar het configuratiemenu van je smartphone
- Ga naar bv. “Netwerk en Internet”
- Ga naar “Mobiel netwerk”
- Schakel “Mobiele Data” uit.
- In “Gegevensgebruik” kun je zien hoeveel data je verbruikt hebt.
Waarschuwing:
Mobiel internetten via je prepaidkaart is extreem duur. In een paar minuten kun je al
een aantal euro’s kwijt zijn. De kosten liggen op ± €0,25/MB
Je kunt dus het beste eerst je Whatsappje of email opstellen en verzenden en pas
daarna je Mobiele Data even openen. Wacht dan even bv. 10 seconden om de
daadwerkelijke verzending uit te laten voeren en sluit daarna “Mobiele Data” weer af.
Die actie heeft dan maar een paar centen gekost.
Enige gemiddelde verbruiksgegevens zijn:
- Bericht versturen WhatsApp 1 KB/bericht
(±€0,00025)
- Foto versturen WhatsApp
100 KB/foto
(± €0,025)
- Email zonder bijlage
50 KB/email
(± €0,001)
- Website bezoeken
1MB/bezoek
(± €0,25)
- Nu.nl
100 KB/bericht
(± €0,025)
- YouTube
5 MB/minuut
(± €1,25/minuut)
- Radio
1MB/minuut
(± €0,25/minuut)

