INFORMATIE WIFI
KAMPEERTERREIN-JACHTHAVEN MEERWIJCK
INTERNET OP UW KAMPEERPLAATS VIA KPN HOTSPOTS
Heerlijk voor uw eigen tent, caravan of camper online de krant lezen, mail ophalen of de weersvoorspellingen bekijken? Dit is
mogelijk tegen betaling.
U kunt bij de receptie verschillende internetkaarten kopen met uw persoonlijke toegangscode.
Alle kaarten zijn geschikt voor 1 apparaat.
Internetkaarten
€
Geldigheidsduur
Dagkaart
€ 3,00
Dit tegoed is 24 uur geldig na eerste gebruik
Weekend/midweekkaart
€ 10,00
Dit tegoed is 96 uur geldig na eerste gebruik
Weekkaart
€ 15,00
Dit tegoed is 1 week geldig na eerste gebruik
Maandkaart
€ 35,00
Dit tegoed is 1 maand geldig na eerste gebruik
3 maandenkaart
€ 55,00
Dit tegoed is 3 maanden geldig na eerste gebruik
Halfjaarkaart
€ 90,00
Dit tegoed is 6 maanden geldig na eerste gebruik
Inloggen met internetkaart
1. Selecteer Instellingen. Kies WiFi/WLAN en schakel deze in.
2. Beschikbare KPN WiFi HotSpots netwerken binnen het bereik van uw toestel verschijnen als ‘KPN’ in de lijst met gevonden
netwerken. Selecteer deze.
3. Open uw Internet browser. De inlogpagina van KPN HotSpots start automatisch. Wanneer dit niet het geval is ga dan naar
www.nu.nl.
4. Kies op de KPN inlogpagina voor Toegangscode.
5. Voor uw toegangscode in die op uw internetkaart staat.
6. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op start nu. Het apparaat is nu verbonden met het KPN
WiFi HotSpots netwerk.
Uitloggen
Typ http://logout.hotspots in op de URL balk(internetbalk)
er verschijnt een button LOGOUT, klik hierop en u bent uitgelogd.
THUIS AL EEN INTERNET ABONNEMENT VAN KPN
Wanneer u thuis een internet abonnement heeft van KPN kunt u gratis inloggen op uw kampeerplaats. U heeft dan uw
eigen inlogcodes van Mijn KPN nodig.
Inloggen met codes van thuis
1. Selecteer Instellingen. Kies WiFi/WLAN en schakel deze in.
2. Beschikbare KPN WiFi HotSpots netwerken binnen het bereik van uw toestel verschijnen als ‘KPN’ in de lijst met gevonden
netwerken. Selecteer deze.
3. Open uw Internet browser. De inlogpagina van KPN HotSpots start automatisch. Wanneer dit niet het geval is ga dan naar
www.nu.nl.
4. Kies op de KPN inlogpagina voor Account.
5. Blokje Hotspots van KPN veranderen in KPN internet (ook glasvezel).
6. Voer hierna uw gebruikersnaam en wachtwoord in van Mijn KPN en log in. Het apparaat is nu verbonden met het KPN
WiFi HotSpots netwerk.
Tips wanneer inloggen niet lukt
1. Start uw apparaat opnieuw op en voer bovenstaande stappen
nogmaals uit
2. Ga naar instellingen> WiFi/WLAN ‘KPN’ netwerk vergeten en
dan opnieuw verbinding maken
3. Selecteer bij instellingen Safari,blokkeer pop ups>uit, blokkeer
cookies>nooit

LET OP! Valt de verbinding weg? Bijv. door het niet meer in bereik
zijn van het WiFi punt of heeft u de verbinding enige tijd niet
gebruikt/na 24 uur). Open opnieuw uw Internet browser . Als

hier de inlogpagina van KPN Hotspots wordt getoond, kunt u
de voorwaarden opnieuw accepteren en uw gegevens
opnieuw invoeren.

MOCHT U NA BOVENSTAANDE UITLEG EN TIPS ER NOG NIET UIT KOMEN NEEM DAN CONTACT OP MET DE HELPDESK VAN
KPN 0800-0414
GRATIS WIFI SPOTS
Wij beschikken op de camping over gratis wifi spots. Onze gratis wifi spots bevinden zich bij de kantine, supermarkt en de
receptie. Tijdens openingstijden van de supermarkt/kantine kunt u hier van de wifi spots gebruik maken.
Buiten openingstijden kunt u gebruik maken van de wifi spots op het terras van de kantine, onder de luifel van de
winkel/receptie.
Inloggen gratis wifi spots
1. Ga naar instellingen> wifi/WLAN> selecteer Meerwijk_wifi
2. Druk op verbinden en u kunt gebruik maken van onze gratis wifi spots
ONS INTERNET IS UITSLUITEND VOOR RECREATIEF GEBRUIK.
HET IS OOK NIET MOGELIJK OM FILMS EN MUZIEK TE DOWNLOADEN.

