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Roaming

Roaming is het gebruik van telefoon, sms en internet-data in het buitenland.

 Roaming is het gast-gebruik van een buitenlandse provider en het geldt 
zowel voor een abonnement als voor prepaid

 Binnen de EU zijn sinds voorjaar 2018 de kosten van roaming
gelijkgesteld aan de normale kosten in Nederland. 

 Bij een abonnement gaat het af van de (Nederlandse) bundel.

 Bij prepaid gaat het af van het (Nederlandse) tegoed.

 Buiten de EU gelden andere tarieven die afhankelijk zijn van:
 Nederlandse providers (KPN, Vodafone, Hollands Nieuwe, etc.) hebben ieder hun eigen 

tarieven.

 Deze zijn ook per land of werelddeel verschillend

 Bij de meeste providers zijn zgn. buitenland bundels te verkrijgen, hiermee 
kunnen de kosten gereduceerd worden:

 KPN zie Extra bundels buitenland

 Vodafone zie Voordelbundels op reis

 T-Mobile zie Handige bundels

https://www.kpn.com/mobiel-abonnement/bundels/buitenland/wereld.htm
https://www.vodafone.nl/shop/mobiel/op-reis/
https://www.t-mobile.nl/mobiel-abonnement/voordeelbundels#ro4


KPN mobiele tarieven

Er zijn 3 groepen landen gedefinieerd:

 Binnen de EU  zelfde tarieven als in eigen land

 Voordeellanden buiten de EU
 Met “Extra Bundel” tot 80% goedkoper, zie KPN Buitenland Bundels

 Activeren via MijnKPN

 Overige landen
 Per land kunnen de tarieven opgezocht worden

 Met “Extra Bundel voor overige landen”  korting tot 80%

 Zie Bundel tarieven per land

 Vanwege de complexe tarieven: 
 Wees voorzichtig met internetten

 Gebruik geen online navigatieprogramma’s op de telefoon

 Zet zoveel mogelijk automatische update en synchronisatie acties uit 

 Bekijk per land wat de voordeligste optie is
 Hoeveel denk je nodig te hebben?

 Bij de bundel betaal je voor een vaste hoeveelheid, heb je die echt wel nodig?

https://www.kpn.com/mobiel-abonnement/bundels/buitenland.htm
https://www.kpn.com/mobiel-abonnement/bundels/buitenland/wereld.htm


Voorwaarden KPN bundel 

Alle voorwaarden van de bundels voor buiten de EU

 De bundel is een maand geldig en verloopt 31 x 24 uur na het aanzetten.
 De bundels zijn stapelbaar. Dat wil zeggen dat je een nieuwe bundel kan aanschaffen voordat je 

oude bundel op of verlopen is.

 Je krijgt een sms'je als je op 50%, 75% en 100% van je bundel zit.
 Ben jij door je bundel heen? Dan geldt Bescherming Internet Buitenland. Je kunt dan niet meer 

internetten en maakt geen onverwachte internetkosten. Wil je verder internetten, dan kun je een 
nieuwe bundel aanzetten. Bescherming Internet Buitenland geldt niet voor bellen en sms'en. Je 
betaalt na verbruik van je bundel hogere, lokale tarieven.

 Je kunt buiten je Extra Bundel voor € 60,50 per maand aan kosten maken voor internet. Als je deze 
limiet hebt bereikt, kun je niet meer mobiel internetten in het buitenland, tenzij je daar expliciet 
toestemming voor geeft via een sms met de tekst JA naar 1330. Je krijgt daarna geen 
waarschuwing meer over de mogelijk hoge kosten die je dan maakt.

 Bellen en sms’en van Nederland naar landen buiten de EU brengt extra kosten met zich mee, 
behalve wanneer je een Extra Bundel Voordeellanden buiten EU of Overige landen buiten EU 
bundel aanschaft, dan bel je uit deze bundel.

 Gebeld worden buiten de EU gaat uit de Extra Bundel, Voordeellanden buiten EU bundel of Overige 
landen buiten EU bundel

 Bellen en sms'en van buitenland naar buitenland gaat buiten de EU niet uit de bundel. Voor deze 
minuten en sms’jes betaal je het hogere, lokale tarief van het land met de hoogste tariefzone.



Alternatieven voor bellen

In plaats van bellen vanuit abonnement of prepaid kan ook gebruik gemaakt 
worden van een app onder WiFi:

 Skype
 Was de meest gebruikte app voor bellen en videobellen

 Tegenwoordig eigendom van Microsoft, werkt dus onder Microsoft account

 Er dient eerst een Skype-contact gemaakt te worden

 WhatsApp
 Van oorsprong alleen voor tekstboodschappen

 Ook foto’s en filmpjes kunnen meegestuurd worden

 Nu ook te gebruiken voor bellen en videobellen

 Nieuwste uitbreiding: locatie doorgeven of locatie volgen

 In de kop van het scherm staan knoppen voor bellen en video

 In de staart staat een paperclip waarmee o.a. de locatiefuncties bereikt worden



Datagebruik buitenland

Maak zo veel mogelijk gebruik van WiFi, maar…..:

 Realiseer je dat openbare WiFi zonder wachtwoord zeer onveilig is.

 WiFi (met wachtwoord) van camping of hotel is niet veel veiliger.

 Dus nooit internetbankieren met de browser via WiFi

 Veiliger is het gebruik van de bankieren app

 Gebruik voor risicovolle apps dus bij voorkeur mobiele data (3G of 4G)

 Wees kritisch op het dataverbruik

 Hou het dataverbruik in de gaten via de instellingen van de telefoon 
(omslachtig)

 Installeer een speciale app met widget op het scherm, handige gratis apps 
hiervoor zijn:

 Data Counter Widget

 My Data Manager



Datagebruik buitenland

Waar vindt je het dataverbruik?

• Op de smartphone 
• Android: Instellingen > Netwerk en internet > Datagebruik

• iOS: Instellingen > Mobiel netwerk.

• Windows Phone: veeg op het startscherm naar links en kies ‘Data Sense’.

• Datateller-app
• Een datateller-app waarschuwt als je bijna je datalimiet bereikt. Gebruik dezelfde 

meetperiode als je provider. Providers beginnen te tellen aan het begin van de 
maand óf op de datum dat het contract inging.

• App van de provider 
• De datateller-app van je provider is gekoppeld aan je telefoonnummer en 

abonnement. De informatie in de app komt overeen met de factuur die je 
ontvangt.

• Factuur van de provider 
• Op de maandelijkse factuur van je abonnement zie je hoeveel dataverkeer je de 

afgelopen maand hebt verbruikt. Soms is het verbruik per dag aangegeven, soms 
op de seconde nauwkeurig.



Extra SIM kaartje?

Alternatieven voor een wat langere vakantie (buiten Europa):

 Een prepaid SIM kaart ter  plaatse kopen
Naar een telefoonwinkel gaan en daar een prepaid abonnement afsluiten

 In Nederland alvast een lokale SIM kaart aanschaffen
Meerdere aanbieders, bijvoorbeeld OpReis.nl

 Een wereldwijde SIM kaart aanschaffen
Ook hiervoor zijn aanbieders, zoals Prepaid Simkaart Wereldwijd

Nadeel van al deze alternatieven (als je geen dual-sim toestel hebt) is dat het SIM kaartje 
in de telefoon omgewisseld moet worden:

 Soms is het lastig om het sim kaartje te verwisselen.

 Je kan je Nederlandse nummer niet meer gebruiken, en kan daar dus ook niet op gebeld worden.

 Een MiFi router met een lokaal SIM kaartje
 Eénmalig een MiFi router aanschaffen 

 Een lokaal 4G simkaartje er in en je hebt op al je apparaten goedkope dataverbinding

 Telefoon blijft onveranderd, geen wijziging van telefoonnummer

*** Voor al deze alternatieven geldt: check de tarieven ***

https://www.opreis.nl/simkaart-buitenland/
https://www.prepaidsimkaart.net/simkaart-wereldwijd


MiFi Router

Met een MiFi router ontvang je internet via een 3G of 4G simkaart, welke dan functioneert 
als mobiele hotspot.

 Doordat de MiFi een accu heeft draag je hem met je mee in je broekzak.

 De simkaart van een lokale provider koop je ter plaatse, of van tevoren in Nederland.

 De kosten blijven daardoor beperkt tot de aanschaf van de prepaid kaart.

Zie de ANWB website ANWB-MiFi

De voordelen van MiFi zijn:

 Je eigen wifi-hotspot in je binnenzak

 Direct online op vakantie

 Niet afhankelijk van lokale wifi

 Met z’n 10-en tegelijk op internet

 Inzicht in je internetgebruik

 Geen financiële verrassingen achteraf

https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/mifi-buitenland


My Data Manager

Na installatie verschijnt My Data Manager met een 
snelkoppeling op het startscherm.

Hierna kan ook een widget geïnstalleerd worden, met 
daarop direct het verbruik in de betreffende periode.

Dit kan men (over het algemeen) doen door op een lege plaats op het 
scherm de vinger gedrukt te houden en daarna te klikken op widgets.

Een widget is een app-koppeling met directe informatie 
op het scherm

Door in het startscherm op de snelkoppeling of op de 
widget te klikken opent het scherm met detail informatie.



Data Counter Widget

Data Counter Widget is vergelijkbaar met de vorige.

Ook hier een snelkoppeling of een widget.

Door te klikken op koppeling of widget

wordt de app geopend.

Net als bij de andere app kan ook hier per

app het verbruik getoond worden.



Kaarten en Navigatie

 Een van de nuttigste toepassingen in de vakantie is natuurlijk de kaart.

Vooral navigeren gebruikt veel data, dus doe dat bij voorkeur online !!

 GPS gebruikt geen mobiele data, dat signaal komt rechtstreeks van satellieten.

 Het binnenhalen van kaartgegevens en routeinformatie vergt wel veel data. 
Gebruik hiervoor dus bij voorkeur offline kaarten of liefst een offline 
navigatieprogramma, de belangrijkste zijn:

 Google Maps: offline kaarten

 Here WeGo: gratis offline navigatie



Google Maps

 Maps werkt normaal gesproken met online kaarten, er is dus 
internetverbinding nodig om te kaarten te bekijken en te kunnen navigeren.

 Bij een WiFi-verbinding zijn de kaarten goed te gebruiken.

 Navigeren zal met WiFi echter niet gaan, dus kost dat mobiele data.

 Download van tevoren (met WiFi) offline kaarten van het gebied waar u wilt 
reizen.

 Deze kaarten hebben beperkte informatie. U kunt alleen met de auto
navigeren, dus niet lopend, met de OV of met de fiets.

 Wordt een kaart langere tijd (één jaar?) niet gebruikt, dan verloopt hij.

 Recent gebruikte kaarten kunt u automatisch laten updaten (instellingen).



Offline kaarten Google

 Zoom in of uit in de kaart die je wilt opslaan.

 Open het menu van Maps (3 streepjes linksboven)

 Klik op de regel “Offline kaarten”

 Overzicht kaarten

 Selecteer je kaart

 Zoom in of uit

 Bekijk het geheugen-
beslag

 Klik op “Downloaden”



Here WeGo

Van de gratis navigatie apps is HERE de favoriet.
HERE komt voort uit het oude CARIN van Philips, is later voortgezet als VDO Dayton, vervolgens 
aangekocht door Nokia en laatst overgenomen door een consortium van Duitse autofabrikanten.

 Vooralsnog is HERE helemaal gratis!

 Downloaden en installeren via App Store en Google Play.

 Kaarten van de hele wereld gratis te downloaden.

 App installeren

 Instellingen nalopen (met WiFi)

 Spraak kiezen en downloaden: alle talen van de wereld zijn aanwezig

 Instellen waar kaarten opgeslagen moeten worden (intern of SD-kaart)

 Kaarten downloaden van de landen/streken waar u naar toe wilt 

 Hierna instellen dat de app offline 

gebruikt moet worden (vinkje).

 Vanaf dat moment in de hele wereld 

gratis navigeren !!



HERE kaarten downloaden

Door  op de 3 streepjes te klikken komt u in het 
menu. Hier kunt u de app offline of online instellen.

Hier vindt u ook “Kaarten downloaden”

In dit scherm ziet u welke kaarten 

al gedownload zijn.

Via “Meer downloaden” krijgt u 
achtereenvolgens een lijst met 
werelddelen, landen en regio’s.

U kunt dus kiezen uit

- heel werelddeel

- heel land

- regio



HERE instellingen

In het instellingenmenu kunt u:

 Kiezen waar u kaarten en 
stemmen op wilt slaan

 Via “Spraakopties” meerdere 
stemmen downloaden

 Kiezen welke stem u wilt 
gebruiken.



Gebruik van de telefoon

Waar moet je op letten met je telefoon?
Twee redenen voor zuinig omgaan met het telefoongebruik:

 Om te voorkomen dat je verrast wordt met een dikke rekening

 Om te voorkomen dat de accu snel leeg gaat (zeker bij navigatie)

consuWijzer van de overheid geeft de volgende tips (SmartWijzer) :

1. Check de voorwaarden en tarieven voor mobiel bellen, sms’en en 
internetten in het buitenland van uw provider.

2. Zet alle automatische updates uit

3. Installeer een app die uw dataverbruik in de gaten houdt

4. Gebruikt u geen internet? Zet dan roaming (tijdelijk) uit.

5. Maak gebruik van wifi

6. Foto's, video's en online plattegronden kosten veel data 

7. Controleer uw telefoonrekening

https://www.consuwijzer.nl/checklist-infoblad/smartwijzer-smart-met-je-phone-op-vakantie


Dataverbruik  Android tips Consumentenbond

1. Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt.
Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel netwerk > Schakel ‘Mobiele data’ uit. Sommige Android 
telefoons bieden de mogelijkheid mobiele data uit te schakelen via de snelle instellingen. Waar deze instellingen 
staan, verschilt per telefoon.

2. Installeer een widget op je startscherm om mobiele data snel in- en uit te schakelen.
Ga naar Play Store > Zoek op ‘Power Toggles’. Dat levert diverse widgets op die je op je homescreen kunt zetten.

3. Stel een datalimiet in.
Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel netwerk > tik op het tandwieltje (rechtsboven) > vind 
Datalimiet instellen aan. Kies dan voor Datalimiet en kies zelf een limiet. Als de limiet is bereikt, schakelt je 
telefoon mobiele data vanzelf uit.

4. Stel in welke apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen.
Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Datagebruik > Gebruik van mobiele data. Het beperken van 
achtergronddata kun je per app instellen. Zet 'Achtergrondgegevens' uit bij de apps die te veel mobiele data 
verbruiken. Bij sommige smartphones moet je ‘Achtergrondgegevens beperken’ juist aanzetten. Dit werkt dan 
alleen via wifi.

5. Zet bij Facebook 'databesparing' aan.
Open de Facebook-app en ga naar het menu (icoon met 3 streepjes in de bovenste balk). Kies: Instellingen en 
privacy > Databesparing > zet 'Databesparing' aan. Ook afbeeldingen zijn van een kleiner formaat. Lees 
ook: Beter bepalen wat je deelt met Facebook

6. Laat Instagram minder data gebruiken.
Open de Instagram-app en ga naar je profiel (icoon rechtsonder) > Instellingen (icoon met 3 puntjes rechts 
bovenaan) > Mobiel dataverbruik > tik op 'Minder data gebruiken'. Lees ook: Privacytips voor Instagram

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/privacy-instellingen-facebook-aanpassen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/privacy-instagram-15-tips


Dataverbruik  Android tips Consumentenbond

7. Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van media uit.
Open WhatsApp en ga naar Instellingen (icoon met 3 puntjes rechts bovenaan) > Instellingen > Data- en 
opslaggebruik > Bij gebruik mobiel netwerk > schakel dit uit voor afbeeldingen, geluid en video.

8. Zorg dat apps niet via mobiel internet worden gedownload.
Standaard worden apps alleen via wifi gedownload. Check of de instelling hiervoor goed staat via Apps > Play 
Store > Menuknop (rechts bovenin, icoon met 3 streepjes) > Instellingen > Apps automatisch bijwerken > Apps 
alleen via wifi automatisch bijwerken.

9. Houd je dataverbruik in de gaten.
Android heeft in de nieuwere versies een ingebouwde datateller-app. Deze vind je via Instellingen > Netwerk en 
internet > Datagebruik. Er zijn ook diverse datateller-apps te downloaden in de Play Store.

10. Vermijd data-slurpers via mobiel internet.
Streaming diensten van zowel video als audio zijn grootverbruikers. Vermijd deze diensten als je een beperkte 
databundel en geen toegang tot wifi hebt.

11. Gebruik mobiel internet niet voordat je abonnement is ingegaan.
Hiervoor rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn relatief hoog en komen bovenop je vaste 
maandbedrag.

12. Gebruik adblocker-apps.
Adblocker-apps blokkeren advertenties in de browser. Helaas niet de banners binnen apps. Dit levert 30% tot 40% 
databesparing op bij het browsen. Lees ook onze test virusscanners voor Android

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-privacy
https://www.consumentenbond.nl/virusscanner/virusscanners-voor-android


Dataverbruik  iOS tips Consumentenbond

1. Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt.
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Schakel ‘Mobiele data’ uit. Zo weet je zeker dat je geen 
onverwachte kosten voor dataverkeer maakt.

2. Stel in welke apps mobiele data mogen gebruiken.
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Geef per app aan of deze wel of geen mobiele data mag 
gebruiken. De instellingen kun je alleen wijzigen wanneer je mobiele data aanstaat. De instellingen 
worden dan alleen gewijzigd voor apps die in het verleden al eens data hebben gebruikt.

3. Stel in welke apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen.
Ga naar Instellingen > Algemeen > Ververs apps op achtergrond. Je kunt het verversen van apps op de 
achtergrond geheel uitschakelen, of het instellen per app.

4. Schakel bij Instagram 'Minder data gebruiken' in.
Open de Instagram app en ga naar de instellingen (tandwiel rechts bovenaan) > Mobiel dataverbruik > 
Minder data verbruiken.

5. Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van media uit.
Open WhatsApp en ga naar Instellingen (tandwiel rechts onderaan) > Data- en opslaggebruik > Media 
autom. downloaden > stel dit in voor zowel afbeeldingen, geluid als video.

6. Download updates alleen via wifi.
Ga naar Instellingen > iTunes en App Store > Schakel ‘Gebruik mobiele data’ uit. Ook kun je hier 
instellen of je iPhone automatisch nieuw aangekochte media downloadt.



Dataverbruik  iOS tips Consumentenbond

7. Schakel het gebruik van mobiele downloads uit voor podcasts.

Ga naar Instellingen > Podcasts > Schakel ‘Gebruik mobiele data’ uit.

8. Pas aan hoe vaak je e-mail binnenhaalt.

Ga naar Instellingen > Accounts en wachtwoorden > Nieuwe gegevens. Stel onderaan bij ‘Ophalen’ in of 

je e-mail elk uur of handmatig wilt binnenhalen.

9. Houd je dataverbruik in de gaten.

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk om te zien welke apps veel data slurpen. De teller telt eeuwig door 

tot het moment dat je hem reset, wat onhandig is als je wilt weten hoeveel data je bijvoorbeeld deze 

maand hebt gebruikt. Daarvoor kun je beter een datateller-app installeren.

10. Gebruik mobiel internet niet voordat je abonnement is ingegaan.

Hiervoor rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn relatief hoog en komen bovenop je 

vaste maandbedrag.

11. Schakel data roaming uit in het buitenland.

Voorkom dat je ongemerkt data gebruikt in het buitenland.



TV kijken op vakantie ??

Voor mensen die ook op vakantie TV willen kijken zijn er de volgende opties:

 Eigen schotelantenne + TV meenemen

 TV kijken op de laptop met Digitenne

 TV kijken via internet (laptop, tablet of smartphone)

https://www.digitenne.nl/


TV via internet

 Internet websites
 NPO

 RTL

 BVN

 Apps voor tablet en smartphones
 NPO Start

 RTL XL

 NLZIET

 App van de eigen provider

 In welke landen te zien
 Geoblocking

 EU-regeling



Nederlandse publieke omroep

Alle programma’s van de publieke omroep zijn te zien via 
www.npostart.nl

Naast deze website is er voor tablet en smartphone de app

Zowel op de website als op de app kunnen we gratis:

 Live TV kijken op NPO 1, NPO 2 en NPO 3

 Gemist, programma’s terugkijken

 Oude series

Naast de gratis versie is er ook een betaalde: NPO Start Plus

 Kosten € 2,95 / maand (eerste maand gratis)

 Opzeggen wanneer je wilt

 Zonder reclame (behalve bij live TV)

 Lopende en nieuwe series vooruit kijken (bingewatching)

http://www.npostart.nl/


NPO start plus

Betaalde versie NPO start plus:

 Terugkijken in hoge resolutie
 Alleen interessant op Smart-Tv

 Op tablet weinig verschil

 Geen reclame

 Kosten € 2,95 per maand

Weinig voordeel t.o.v. NPO start



De commerciëlen

RTL is te vinden op www.rtl.nl , de app heet RTL XL

De gratis versie geeft alleen “terugkijken tot 7 dagen”

Wil men meer, dan https://www.rtl.nl/abonnementen

Videoland biedt naast

TV ook films

NLZIET biedt alle

Nederlandse zenders:

NPO   

RTL

Talpa

http://www.rtl.nl/
https://www.rtl.nl/abonnementen


NLZIET

 Samenwerking tussen 
NPO en commerciëlen

 Betaald: € 7,95 / maand

www.nlziet.nl

http://www.nlziet.nl/


BVN

Het Beste van Vlaanderen en Nederland

Via internet (website en app) kan men 
naast “live” (meestal ½ tot 1 uur vertraagd) ook 
kiezen uit:

 Programma’s terugkijken

 Informatieve programma’s

 Documentaires

 Series



Apps van providers

Naast de apps van de diverse zenders: de app van jouw internet provider.

De meest bekende zijn:

KPN iTV

Ziggo GO

Met deze apps kan je dus, als je een goede WiFi verbinding zou hebben, in heel 
Europa je favoriete TV zenders bekijken op laptop, tablet of smartphone en met 
gebruik van een Chromecast ook op een meegenomen TV-toestel.

Zie de KPN website KPN online TV-kijken

https://www.kpn.com/televisie/online-tv-kijken-b.htm


Geo-blocking

Geo-blocking (regionale blokkade) is een internet beveiligingssysteem
Het zorgt ervoor dat de toegang afhankelijk is van locatie van de computer.

 Uitzendrechten (bv filmrechten) worden per land uitgegeven

 Toegang tot sites of diensten kunnen tot land(en) beperkt worden:
 TV-uitzendingen alleen te ontvangen in het eigen land (NPO-start)

 Life-uitzendingen BVN alleen buiten België en Nederland te bekijken

 Webwinkels beperken hiermee de toegang van klanten:
 Klanten kunnen alleen in de webwinkel in het eigen land kopen

 Dus niet in de misschien goedkopere webwinkel in het buurland

 Is te omzeilen door de locatie van de PC onzichtbaar te maken:
 VPN (Virtual Private Network) zorgt voor internetverkeer via omwegen

 Browser OPERA (PC) en app Opera Free VPN (Android/iOS) geeft een gratis VPN



Waar kunnen/mogen we kijken

In het verleden was er door GEOBLOCKING een grote beperking:
De Nederlandse programma’s waren alleen in Nederland te zien, daarbuiten werd het geblokkeerd.

BVN daarentegen was overal te zien behalve in Nederland.

Vorig jaar heeft de EU daar een streep door gehaald:
Een in een EU-land uitgezonden programma moet nu ook in alle andere EU-landen te zien zijn.

Alle programma’s van NPO, RTL en anderen moet men dus via internet in de hele EU kunnen bekijken, 
dus ook via de apps van de zenders en van Ziggo of KPN.

Buiten de EU kan met nog steeds ontvangstproblemen ondervinden:

 NPO en andere zenders zijn gebonden aan uitzendrechten, deze zijn vaak 
beperkt tot alleen uitzending binnen Europa.

 Probeer je een bepaald programma of serie te bekijken dan krijg je een 
melding als:



Veilige internet verbinding

Pas op met openbare WiFi verbindingen, eigen gegevens zijn er niet veilig op, 
dus zeker nooit internetbankieren.

Veiliger hiervoor is het gebruik van de smartphone-app met 3G/4G verbinding.

Algemene tips van de Consumentenbond Consumentenbond: Veilig internetten :

Tips over virussen, phishing, software update, wachtwoorden, internetbankieren, privacy, etc.

Extra veilig internetten Consumentenbond: Veiliger met een VPN-verbinding

Virtual Private Network

 Niet rechtstreeks op openbaar internet aangesloten

 Via privé-verbinding versleuteld door VPN-aanbieder

 Virtuele locatie zelf te kiezen, dus: Geoblocking omzeilen

https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/veiliger-internetten-met-een-vpn


VPN

Jij Internet



VPN toepassingen



VPN providers

Om NPO-Start of NLZIET buiten Europa volledig te kunnen bekijken is nodig:

 VPN provider met Nederlandse server

 Je moet je dan (vanuit het buitenland) bij deze Nederlandse server aanmelden

Zie www.vpnservice.nl

 Meeste VPN-providers zijn betaaldiensten

Overzicht van de Consumentenbond Beste VPN aanbieder

 Gratis VPN diensten hebben beperkingen, de provider moet ergens zijn geld 
mee verdienen: zie  Gratis VPN-verbinding

 Meestal beperkte datalimiet en snelheid

 Minder servers beschikbaar

 Privacy is niet altijd gegarandeerd

 Opera is een gratis internet-browser met gratis VPN dienst

https://vpnservice.nl/unblock/uitzending-gemist-kijken-buitenland/
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/beste-vpn-aanbieder
https://www.vpnverbinding.nl/gratis-vpn/


Browser OPERA

Alternatief voor de 
bekende browsers als 
Chrome en Edge.

 Gratis installeren op:

www.opera.com

 Incl. Adblocker

 Gratis VPN

https://www.opera.com/nl


Nederlandse VPN provider

De enige Nederlandse VPN aanbieder is GOOSE.

GooseVPN.com

Goose levert diverse abonnementen, momenteel alle met ongelimiteerde data hoeveelheid.

Goose kan één maand gratis uitgeprobeerd worden.

https://goosevpn.com/nl


Prettige vakantie !!


