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1. Voorbereiding 

Voor het omwisselen van je iPhone heb je een aantal gegevens nodig. 

• Pincode van je simkaart. Standaard 0000 behalve als je deze zelf aangepast hebt. 
• Inloggegevens van je Apple ID. Dit heb je nodig als je zelf apps geïnstalleerd hebt uit de appstore 
• Inloggegevens van Apple iCloud. Dit heb je nodig als je gegevens wilt overzetten van je oude naar je nieuwe iPhone. 

Dit account is waarschijnlijk hetzelfde als je Apple ID 
• Denk alvast na over een code van 6 cijfers. Dit word je nieuwe ontgrendel code en mag géén opvolgende reeks 

bevatten zoals 000000 of 123456 
• Laat je nieuwe iPhone nog uit staan! 

2. Wil je informatie van je oude naar je nieuwe toestel overzetten? 

Als je geen informatie / bestanden wilt overzetten en met een schone lei wilt beginnen met je nieuwe toestel dan kan je 
direct naar stap 3. Anders volg je de volgende stappen. 

a) Ga op je oude toestel naar instellingen (icoon met de tandwielen) en druk op je naam 

b)  
c) Kies dan voor iCloud 

d)  
e) Nu zie je alle onderdelen die data kunnen kopiëren naar iCloud. Je kan bijvoorbeeld je foto’s of whatsapp 

informatie naar iCloud kopiëren. Zet het schuifje op groen van het onderdeel dat je wilt bewaren. Mail, contacten 
en agenda is niet nodig omdat dit automatisch weer gevuld wordt als je op je nieuwe toestel de mail van VGGM 
aanzet. 
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f)  
g) Als je extra ruimte nodig hebt kan je zelf meer ruimte bijkopen (Zie beheer opslag) of de reservekopie uitzetten. 

Een reservekopie kan niet worden teruggezet op je nieuwe toestel, die is alleen bedoeld voor het toestel waarop 
deze gemaakt wordt. 

h) Ga pas verder met de volgende stap als de kopie gemaakt is! 

3. Overzetten simkaart 

a) Weet je de pincode van je simkaart? Deze is nodig om verder te gaan. Heb je het nooit aangepast dan is de pincode 
0000 

b) De eerste stap is het overzetten van je simkaart. De simkaart bevindt zich aan de zijkant van je toestel en kan 
verwijdert worden met een paperclip of met het pinnetje dat in de doos van de nieuwe iPhone zit. 

c)   
d) In de nieuwe iPhone zit de simkaart op ongeveer dezelfde plek. Ook deze kan met een paperclip geopend worden. 

De simkaart past op 1 manier in de houder. 
e) Zet nu je nieuwe iPhone aan en leg je oude telefoon weg. Vergrendel je oude telefoon om te voorkomen dat deze 

reageert op het aanmeld proces van je nieuwe toestel! 

4. Instellen nieuwe iPhone  

a) Bij het begin van het instellen word je welkom geheten door Apple 

b)  
c) Druk nu op de Home knop om verder te gaan. 
d) Kies als taal Nederlands 
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e)  
f) En kies nu als land/regio Nederland 

g)  
h) Meestal wordt nu om de pincode van de simkaart gevraagd. Het kan zijn dat je deze vraag al gehad hebt. Vul de 

pincode in als de vraag nu komt en druk op OK. 

i)  
j) Wacht na het invullen van de pincode totdat links bovenin je scherm 4G of 3G staat. 
k) Druk nu op configureer handmatig. 

l)  
m) Kies in het volgende scherm voor gebruik mobiele verbinding. Is deze optie niet zichtbaar kijk dan of er links 

bovenin al 3G of 4G staat. Het kan zijn dat je nog even geduld moet hebben. Druk rechtsboven op volgende. 
Gebruik géén wifi!! 

n)  
o) Je iPhone wordt nu geactiveerd 
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p)  
q) Als het activeren klaar is verschijnt een scherm waarin staat dat VGGM jouw iPhone automatisch gaat configureren. 

Druk op volgende 

r)  
s) Het configureren van je iPhone kan een paar minuten duren. 

t)  
u) Als dit klaar is krijg je de vraag om een toegangscode aan te maken. Als het goed is heb je nagedacht over een code 

met 6 cijfers zonder op een volgende reeks zoals 000000 of 123456. Vul die code nu 2x in. 

v)  
w) Heb je een code gebruikt die niet voldoet aan de ingestelde regels dan krijg je als je klaar bent vanzelf de vraag om 

je code te wijzigen. 
x) Nu komt de vraag of je locatie voorzieningen wilt gebruiken. Dit is een keus die je zelf mag maken en is altijd per 

app in te stellen 
y) Dit was de laatste vraag. Je kan nu op aan de slag drukken 
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z)  

5. Aanmelden met je VGGM account 

Nu de installatie stappen doorlopen zijn word je iPhone aangemeld bij VGGM. Het toestel wordt even geblokkeerd omdat 
er een verplichte app geïnstalleerd wordt. Als dit klaar is dan zie je het volgende scherm 

a)  
b) Vul je VGGM/Veilig Thuis mail adres in om je aan te melden en druk op volgende. 
c) Nu wordt om je wachtwoord gevraagd. Dit is hetzelfde wachtwoord waarmee je inlogt in je laptop. Vul je 

wachtwoord in en druk op aanmelden. 
d) Nadat het aanmelden is afgerond wordt de vraag gesteld of je het toestel door VGGM wilt laten beheren. Dit is 

verplicht om je iPhone te kunnen gebruiken. Druk op beginnen. 

e)  
f) Druk op gereed als het scherm aan de slag verschijnt 
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g)  
h) Je krijgt tussendoor de volgende melding te zien. Druk op Nu Niet om deze weg te drukken. 

i)  
j) Aan het eind wordt het volgende scherm getoond 

k)  
l) Wat kan VGGM zien? 

• VGGM kan nooit zien: 
i. Oproepgeschiedenis 

ii. Webgeschiedenis 
iii. E-mail en SMS berichten 
iv. Contactpersonen 
v. Agenda items 

vi. Wachtwoorden 
vii. Foto’s 

• VGGM kan het volgende zien: 
i. Model en serienummer van de iPhone 
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ii. Versie van het besturingssysteem 
iii. App-namen 
iv. Eigenaar en apparaat naam 
v. Telefoonnummer van de simkaart 

vi. Apparaat locatie in het geval het apparaat verloren is gemeld. Het apparaat wordt in “verloren 
modus” gezet op dit moment gaat het zijn locatie doorgeven. VGGM kan nooit zomaar je locatie 
zien. 

6. Verbinden met de mail 

Het volgende dat je gaat doen is het verbinden met je mailbox. De instellingen voor je mail wordt automatisch naar je 
iPhone verzonden. En er wordt automatisch om je wachtwoord gevraagd dit kan +/- 5 minuten duren. Het wachtwoord is 
identiek aan het wachtwoord dat je ook voor je laptop gebruikt. 

Komt de vraag voor je wachtwoord niet automatisch:  

a) Open de mail app. Nu wordt er om je VGGM wachtwoord gevraagd. Dit is identiek aan het wachtwoord voor je 
laptop. 

b) Is het wachtwoord correct dan word je mail, contactpersonen en agenda gesynchroniseerd. Er word standaard 1 
maand historie op je iPhone bewaard. 

7. Terugzetten van je gegevens en apps 

Heb je bij stap 1 gekozen om van een aantal onderdelen data te kopiëren naar de iCloud? Dan is het nu tijd om deze terug 
te zetten op je nieuwe telefoon. 

a) Ga naar instellingen (icoon met de tandwielen) en druk op log in op je iPhone  
b) Vul je Apple ID en wachtwoord in 
c) Er wordt op je oude toestel een bericht getoond met de vraag of je toestemming wilt geven. Sta dit toe en je krijgt 

een verificatiecode te zien die je op je nieuwe toestel moet invullen. 
d) Nu wordt om je toegangscode gevraagd, vul deze in. 
e) Hierna worden je bestanden/foto’s etc terug gezet uit de iCloud. 
f) Om je apps terug te zetten open je de App Store 
g) Als de store open is druk je op het hoofdje rechts bovenin 

h)  
i) Druk nu op aankopen 
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j)  
k) Nu zie je alle apps die je in het verleden gedownload/gekocht hebt. Je kan via het wolkje naast de app deze weer 

downloaden. 

8. Wissen oude iPhone 

Je oude iPhone moet ingeleverd worden bij VGGM ICT. Heb je hem thuis laten afleveren dan dien je je toestel en oplader + 
snoer in de bijgeleverde retour enveloppe te doen en deze op te sturen. Heb je de nieuw telefoon via VGGM-ICT gekregen 
dan dien je de oude daar ook zelf weer in te leveren. 

Voor het wissen van je oude iPhone volg de deze stappen: 

a) Als je een Apple Watch met de iPhone hebt gekoppeld, koppel je de Apple Watch los. 
b) Log uit bij iCloud en de iTunes Store en App Store.  

a. Als je iOS 10.3 of hoger gebruikt, tik je op 'Instellingen' > '[uw naam]'. Scrol omlaag en tik op 'Log uit'. Voer 
je Apple ID-wachtwoord in en tik op 'Schakel uit'. 

b. Als je iOS 10.2 of lager gebruikt, tik je op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Log uit'. Tik opnieuw op 'Log uit'. Tik 
vervolgens op 'Verwijder van mijn [apparaat]' en voer het Apple ID-wachtwoord in. Ga dan naar 
'Instellingen' > 'iTunes en App Store' > 'Apple ID' > 'Log uit'. 

c) Ga terug naar 'Instellingen' en tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Wis alle inhoud en instellingen'. Als je 
'Zoek mijn iPhone' hebt ingeschakeld, moet je wellicht jou Apple ID en wachtwoord invoeren. 

d) Als je het maken van een reserve kopie aan hebt staan zie je de vraag of je nu nog een kopie wilt maken. Dit is niet 
nodig voor VGGM. 

e)  
f) Voer de toegangscode van het apparaat of de toegangscode voor Beperkingen in als je hierom wordt gevraagd. Tik 

vervolgens op 'Wis [apparaat]'. 
g)  Nu kan je je oude iPhone incl oplader en snoer in de enveloppe doen. Graag ook een briefje met je naam erbij 

doen ter controle voor ons. 

 


