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• Laptop   
 

• Tablet 
 

• Smartphone 
 

• Gewone GSM 
 

• Hotelcomputer 
 
 

• Spreken 
 

• Schrijven en lezen 
 

• Fotos 
 

• Video 
 



Internetverbindingen op vakantie 

• Telenet maakt een onderscheid tussen uw verbruik internet thuis en eigen 
wifi op uw smartphone, en het 4G data-verbruik op uw smartphone,  
 

• aanrader: 
kijk voor je op reis vertrekt naar  

• https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/mobiel-dataverbruik/  
ga daar, als je dat nog niet hebt, naar de optie Kong Surf, en voor 10 Euro 
krijg je 2 Gb extra volume. (ipv 500 Mb) 
(goed voor België en de EU-zone), opgelet niet meer uitbreidbaar dan dat 
!! 
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Internetverbindingen op vakantie 

• Telenet maakt een onderscheid tussen uw verbruik internet thuis en eigen wifi 
op uw smartphone, en het 4G data-verbruik op uw smartphone, aanrader: 
voor uw reis hier in Belgie uw  
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/mobiel-dataverbruik/  
ga daar naar de optie Kong Surf, en voor 10 Euro krijg je 2 Gb extra volume. 
(goed voor België en de EU-zone), opgelet niet meer uitbreidbaar dan dat !! 
 

• Meerverbruik : 0,06 € /Mb  Om U een idee te geven, 14 dagen 
Spanje gaven voor mij een overschrijding van 972 Mb bovenop de 2 Gb, 
omgerekend een opleg van 58 euro. 
Had ik de Kong Surf niet genomen, dan koste dat mij 178 euro surplus !!! 
 
Neem dit abonnement voor 2 maanden, en zeg het dan achteraf op zonder 
kosten. 
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Internetverbindingen op vakantie 

• Telenet maakt een onderscheid tussen uw verbruik internet thuis en eigen wifi op uw 
smartphone, en het 4G data-verbruik op uw smartphone, aanrader: 
voor uw reis hier in Belgie uw  
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/mobiel-dataverbruik/  
ga daar naar de optie Kong Surf, en voor 10 Euro krijg je 2 Gb extra volume. 
(goed voor België en de EU-zone), opgelet niet meer uitbreidbaar dan dat !! 
 

• Meerverbruik : 0,06 € /Mb  Om U een idee te geven, 14 dagen Spanje gaven voor mij een 
overschrijding van 972 Mb bovenop de 2 Gb, omgerekend een opleg van 58 euro. 
Had ik de Kong Surf niet genomen, dan koste dat mij 178 euro surplus !!! 
Neem dit abonnement voor 2 maanden, en zeg het dan achteraf op zonder kosten. 
 
OPGELET: Als je je laptop, of tablet of smartphone gebruikt om naar YeloPlay 
te gaan en kijken, dan is dat ook over internet, en dus ZEER VOLUMINEUS !!! 
(de reclame daarrond laat dit wel niet weten) 
 
 

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/mobiel-dataverbruik/
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• Opgelet voor de opladers van Laptop, Telefoon en tablet, maar 
ook voor uw scheermachine en haardroger. 
 

• Indien U naar UK gaat of naar US dan moet je ervoor zorgen dat 
je de juiste adapteraanpassingen hebt voor de elektriciteit: 
 
Universele Wereldstekker voor alle landen 1 stekker  
Reis stekker  
Reis adapter  
Reis verloopstekker 
 
(zie Bol,com, Mediamarkt, luchthaven,……) 
 

• Externe Powerbank 
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 bezoeken streek. 
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• Android :   Tablet en smartphone 
 

• Aan te raden apps: 
Waar staat mijn wagen geparkeerd: ParKING 
Wat is de beste weg?  Zowel Waze als Google Maps 
 Waze houdt rekening met de drukte op de weg. 
 Voor Google Maps, doe vooraf thuis een  download van de te 
 bezoeken streek. 

• Welk weer verwacht je?  Barometer, maar ook Weerbericht Belgie, je 
kan hier ook je bestemming toevoegen 

• Het nieuws van thuis ? Belgische Kranten 
• Internet wifi : Wiffinity 
• Informatie van ale internationale luchthavens: FLIO 

FLIO - De Int. Luchthaven App - Apps op Google Play 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getflio.flio&hl=nl
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• Gewone GSM, en Smartphone 
• Zolang je in Europa bent, is een gewoon gesprek aan 

dezelfde prijs  als thuis mogelijk dank zij de roaming. 
Kun je telefoneren, uiteraard binnen de afspraken 
van het abonnement. 
 

• Smartphone via Wifi: Tring, Whatsapp, Skype, 
Facebook Messenger 

• DEMO  Whatsapp: Eddy en Lut 
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• Hotelcomputer,  Tablet, Smartphone 
 gebruiken allen Cloud-oplossingen om te mailen 
      ( in principe geen aanpassingen) 
 

• Laptop 
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Email op vakantie 

• Laptop 
 in buitenland zeker aanpassingen te doen 
 
problemen: kan zijn dat mails wel binnenkomen maar niet  buiten 
gaan.  
.  Om dit op te lossen moet je weten  in welke omgeving je bent: 
Wie is de locale provider? 
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Email op vakantie 

• Laptop 
 Wie is de locale provider? 
Hoe die vinden: naar DOS gaan: uitvoeren: CMD  (zwart scherm) 
Tracert www.telenet.be   (tracert = traceroute) 
Hieruit blijkt dan de naam van de locale provider, bv vodafone.es, 
dan wordt het smtp-adres: smtpmail.vodafone.es 

• OF  website: http://www.e-eeasy.com/smtpserverlist.aspx 
OF  Nederland:  https://nl.ccm.net/faq/4858-pop-smtp-en-imap-
gegevens-voor-het-instellen-van-je-e-mail 
Italie: https://it.ccm.net/faq/1673-mail-server-in-italia-smtp-
imap-pop3 
Duitsland: https://de.ccm.net/faq/858-pop3-und-smtp-server-
der-wichtigsten-anbieter#mail-de 
 

Daniël Dendooven 
18 mei 2018 
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• Laptop 
 in buitenland zeker aanpassingen te doen 
 
Oplossing is de mail-out aanpassen naar de locale provider:  
Outlook 2007,2010 of 2013:  
rechtse muisknop op uw emailadres,   
Eigenschappen van account,  Accountinstellingen, uw email adres 
in blok, Wijzigen, en op de lijn van Server voor uitgaande e-mail 
(SMTP) aanpassen in de naam van de locale provider: 

• In ons voorbeeld dus: smtpmail.vodafone.es 
 
DEMO 
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• Hotelcomputer 
• Enkel cloud-oplossingen. 

 
• Outlook.com : https://outlook.live.com/mail/#/inbox  (slechts 

op 1 machine tegelijk) 
Gmail :  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox  
Skynet: https://webmail.skynet.be 
Telenet: https://webmail.telenet.be/ 
Scarlet: https://webmail.scarlet.be/nl/ 
TV-Vlaanderen: https://webmail.tvvlaanderen.net/ 
MAIL.BE: https://www.mail.be/  (gratis met beperkingen,bv 
max 100 contacten) 
 
VERGEET NIET OM UIT TE LOGGEN OP DE HOTELCOMPUTER 
NA GEBRUIK 
 

https://outlook.live.com/mail/#/inbox
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://webmail.skynet.be/
https://webmail.telenet.be/
https://webmail.scarlet.be/nl/
https://webmail.tvvlaanderen.net/
https://www.mail.be/


Email op vakantie 

EEN VEILIG EN GOED VERLOF !!! 

• TIP : 
Wil je als je terug bent, alsnog uw gelezen  e-mails nog op uw 
thuiscomputer ophalen , doe dan het volgende: 
 

• De e-mails als ongelezen plaatsen als je ze ook op uw 
desktop/laptop  wilt ophalen en bewaren als je eenmaal 
terug bent. 
 

• LAPTOP-gebruiker: 
Vergeet niet om de SMTP terug te plaatsen op de originele 
instelling: smtp.telenet.be  (als je telenet klant bent) 
 

• VERGEET UW OPLADER NIET !!! 
VERGEET UW PIN EN PUK CODES NIET ERGENS TE NOTEREN 
 
 


