GRATIS WIFI GEBRUIKEN
Moeten je kinderen online huiswerk maken? Tijdens de Corona-crisis zetten Telenet en Proximus hun netwerken
open voor kinderen die thuis geen internet hebben. Volg deze stappen om hiervan gebruik te maken:

STAP 1: KIJK OF ER IN JOUW BUURT EEN GRATIS NETWERK IS
Je kan niet overal gratis wifi gebruiken. Dat kan enkel als één van je buren klant is bij Telenet/Proximus. Je moet
dus weten of er gratis wifi is bij jou in de buurt is. Dat kan je nagaan met een laptop of een smartphone.

CHECKEN OP EEN COMPUTER MET WINDOWS 10

Klik op het vierkantje rechts
onderaan het scherm
Klik daarna op ‘netwerk’.

Je ziet nu een hele lijst wifi-netwerken. Elk netwerk heeft een naam. Kijk of een netwerk ‘Telenet WiFree’ of
‘Proximus Public Wi-Fi’ heet.
Zie je een netwerk met de naam ‘Telenet WiFree’?
Ga dan naar stap 2 op het blad met bovenaan TELENET
Zie je een netwerk met de naam ‘Proximus Public Wi-Fi’?
Ga dan naar stap 2 op het blad met bovenaan PROXIMUS
Zie je geen netwerk met de naam ‘Telenet WiFree’ of ‘Proximus Public Wifi?
Dan kan je geen gebruik maken van het aanbod. Laat dit weten aan de school.

CHECKEN OP EEN SMARTPHONE OF TABLET
Zoek het symbooltje voor wifi. Swipe daarvoor de bovenkant van je telefoon naar
omlaag.
Klik op het wifi-symbooltje en zet wifi aan.
Je ziet nu alle wifi-netwerken in jouw buurt. Elk netwerk heeft een naam. Kijk of een
netwerk ‘Telenet WiFree’ of ‘Proximus Public Wifi’ heet.
Zie je een netwerk met de naam ‘Telenet WiFree’?
Ga dan naar stap 2 op het blad met bovenaan TELENET
Zie je een netwerk met de naam ‘Proximus Public Wi-Fi’?
Ga dan naar stap 2 op het blad met bovenaan PROXIMUS
Zie je geen netwerk met de naam ‘Telenet WiFree’ of ‘Proximus Public Wifi?
Dan kan je geen gebruik maken van het aanbod. Laat dit weten aan de school.
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TELENET
STAP 2: VERBIND DE COMPUTER MET WI-FREE

OP EEN COMPUTER MET WINDOWS 10 GAAT DAT ZO:

Klik op het vierkantje rechts
onderaan het scherm
Klik daarna op ‘netwerk’.

Je ziet nu dit →

KLIK OP TELENETWIFREE
Om op WiFree in te loggen heb je deze gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze krijg je van de school.
Vul deze in:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Je laptop zal vanaf nu telkens automatisch verbinding maken met het Wi-Free netwerk. Dit is gratis tot eind juni,
nadien zal je niet meer op internet kunnen met via Wi-free.
KRIJG JE TOCH GEEN VERBINDING?
Het kan zijn dat de verbinding niet sterk genoeg is. Of dat de modem van je buur niet aan staat.

HULP NODIG?
Bel naar de gratis hulplijn van Telenet

0800/66 720
Je kan bellen van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.
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PROXIMUS
STAP 2: VERBIND DE COMPUTER MET PUBLIC WI-FI

OP EEN COMPUTER MET WINDOWS 10 GAAT DAT ZO:

Klik op het vierkantje rechts
onderaan het scherm
Klik daarna op ‘netwerk’.

Je ziet nu dit →

KLIK OP PROXIMUS PUBLIC WI-FI
Om op Public Wi-Fi in te loggen heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze krijg je van de school.
Vul deze in:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Je laptop zal vanaf nu telkens automatisch verbinding maken met het Public Wi-Fi netwerk. Dit is gratis tot de
scholen weer open gaan, nadien zal je niet meer op internet kunnen met via Public Wi-Fi.
KRIJG JE TOCH GEEN VERBINDING?
Het kan zijn dat de verbinding niet sterk genoeg is. Of dat de modem van je buur niet aan staat.

HULP NODIG?
Bel naar de helpdesk van Proximus

0800/22 800
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