DeKruijkbeveiliging
030-6887789

info@dkbeveiliging.nl

Informatie KPN prepaid simkaart (gebruikt in een Oasis alarmsysteem)
Deze simkaart is een prepaid simkaart waarvan het beltgoed opgewaardeerd dient te worden. Indien
er geen beltegoed is kan het alarmsysteem geen alarmmeldingen verzenden.
Het actuele beltegoed kunt u controleren door een SMS bericht naar het telefoonnummer van het
alarmsysteem te sturen.
Dit werkt als volgt:
• sms de volgende tekst naar het telefoonnummer van het alarmsysteem.
• 1234 crediet (1234 staat voor uw toegangscode, 1234 is dus alleen een voorbeeld) let op dat er
tussen 1234 en crediet een spatie zit. [code spatie crediet]
• U ontvangt 2 sms berichten in het laatste bericht staat het huidige beltegoed.
• Als u na herhaaldelijk sms versturen geen reactie ontvangt dan zou het best kunnen zijn dat er
geen beltegoed meer is. Waardeer dan op en test nogmaals of u het tegoed kunt opvragen.

Het opwaarderen van het beltegoed:
Dit kan alleen online op de website www.kpn.com. U betaal het beltegoed dan via iDEAL uw eigen
internet bankieren.
Het is niet mogelijk om een opwaardeer bon of kaart te gebruiken, hiervoor zou immers de simkaart
uit het alarmsysteem gehaald moeten worden.
Het makkelijkst opwaarderen gaat via de website www.KPN.com
Zoek op de website naar bijvoorbeeld:
• prepaid opwaarderen.
• mobiel opwaarderen.
• mobiel prepaid.
www.kpn.com/prive/mobiel/prepaid/opwaarderen/online-opwaarderen.htm
(deze link kan door KPN gewijzigd worden en is dan misschien niet meer bereikbaar)
Op de opwaardeer pagina gekomen vult u 2x het telefoonnummer van het alarmsysteem in en kiest
u uw betaal methode. Na het met succes afronden van de betaling wordt het beltegoed automatisch
opgewaardeerd.
Zie onderstaande foto`s voor extra informatie..
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