Contact met uw (klein)kinderen via WhatsApp
WhatsApp voor Android installeren en instellen
Stuur gratis via WhatsApp berichten naar anderen. Het downloaden en instellen van de
app is op Android-apparaten zo gedaan.
WhatsApp wordt gebruikt op smartphones. De berichten worden gratis verstuurd en
ontvangen via de internetverbinding. U betaalt dus niet per verzonden bericht, zoals bij
sms'en.
WhatsApp downloaden
Installeer WhatsApp via de Play Store. Doe dit zo:
Open de app Play Store.
Tik bovenaan op Zoeken naar apps en games.
Typ de tekst 'WhatsApp' en tik in de suggesties op WhatsApp Messenger.
Tik op Installeren.
De app is geïnstalleerd.
WhatsApp instellen
Tik op de app WhatsApp om 'm te openen.
Tik op Akkoord en doorgaan.
WhatsApp is gekoppeld aan uw telefoonnummer. Dit nummer moet u verifiëren. Typ
hiervoor uw telefoonnummer en tik op Volgende.
Het door u ingegeven nummer wordt getoond. Tik op OK als het nummer juist is.
U ontvangt een sms met een code. Vul deze code in.
WhatsApp vraagt toegang tot uw contacten, foto's, media en bestanden om in Google Drive
te zoeken naar een back-up. Tik op Niet nu of Doorgaan.
Tik op Toestaan een geef toegang tot uw contacten.
Er wordt toegang gevraagd tot uw foto's, media en bestanden. U kunt dan foto's en video's
verzenden en ontvangen. Tik op Weigeren of Toestaan.
Als u al eerder van WhatsApp gebruikgemaakt hebt, krijgt u de vraag of u uw
berichtgeschiedenis van een back-up wilt terugzetten. Wilt u dit, tik dan op Herstellen.
Hebt u nog nooit eerder WhatsApp gebruikt, dan krijgt u dit niet te zien.
Vul op het volgende scherm uw accountgegevens in. Tik hiervoor op de blauwe lijn in het
midden en typ uw naam.
Tik op het grijze plaatje van een poppetje om een profielfoto in te stellen. Tik daarna op
de plek waar de gewenste foto staat en vervolgens op de foto en tot slot op OK of Gereed.
Tik op Volgende.
WhatsApp is nu klaar voor gebruik. U kunt een gesprek beginnen met contacten die ook
WhatsApp hebben geïnstalleerd op hun telefoon.
WhatsApp instellen op iPhone
Via WhatsApp Messenger kunt u berichten versturen, vergelijkbaar met sms'en. Alleen kost
het versturen van berichtjes en afbeeldingen geen geld per verzonden bericht.
Met de app WhatsApp op de smartphone kunnen mensen elkaar berichten sturen en bellen
via de internetverbinding. Gebruikers betalen dus niet per gesprek of bericht, maar voor
het zogenaamde dataverkeer.
Stel WhatsApp zo in voor het eerste gebruik:
Open de app WhatsApp.
WhatsApp wil toegang tot uw contacten. Tik op OK.
Daarna komt ook nog de vraag of WhatsApp berichten, zoals meldingen, mag sturen. Tik
op Sta toe.
De algemene voorwaarden openen. U kunt alleen gebruikmaken van WhatsApp als u
hiermee akkoord gaat. Tik op Akkoord & doorgaan.

WhatsApp is gekoppeld aan een telefoonnummer. Voer uw telefoonnummer in.
Tik op Gereed.
WhatsApp vraagt of het ingevulde telefoonnummer klopt. Klopt het niet, tik dan op Wijzig.
Klopt het telefoonnummer wel, tik dan op Ja.
Er wordt een sms-bericht met code naar uw telefoonnummer gestuurd. Open de sms en
vul de code op WhatsApp in.
Tik op Uw naam (voor meldingen) en typ uw naam.
Voeg eventueel een foto toe.
Tik op voeg foto toe.
Tik op Maak foto of Kies foto.
WhatsApp vraagt eventueel toegang tot uw foto's. Tik op OK.
Tik op de gewenste foto.
Tik op Kies.
Tik op Gereed.
U kunt nu WhatsApp gebruiken. U kunt een gesprek beginnen met contacten die ook
WhatsApp hebben geïnstalleerd op hun telefoon.
--Bellen met WhatsApp
Gebruikers van WhatsApp kunnen met de berichtenapp ook gewoon bellen en videobellen.
Handig!
Met de populaire berichtenapp Whatsapp kan tegenwoordig ook gewoon gebeld worden.
Handig, want het gaat niet van de belbundel af. Er is wel een werkende internetverbinding
nodig. En wie niet via wifi belt, moet zich realiseren dat er dan gebruik wordt gemaakt van
de databundel.
Bellen met WhatsApp (Android-toestel)
Open WhatsApp.
Tik op Oproepen.
Tik rechtsonder op het groene rondje met een telefoonhoorn.
Tik bij de juiste contactpersoon op de telefoonhoorn om te bellen en op het icoon van een
videocamera om te videobellen.
Bellen met WhatsApp (iPhone)
Open WhatsApp.
Tik op het tabblad Gesprekken.
Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met een plusje.
Tik bij de juiste contactpersoon op de telefoonhoorn om te bellen en op het icoon van een
videocamera om te videobellen.

