
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
LET OP!  
De leeftijdsgrens voor een AppleID is 13 
jaar. Wanneer je nog geen 13 jaar bent 
moet je in overleg met je ouders kiezen 
voor een ander geboortejaar, of een 
eigen AppleID aanmaken op naam van 
je ouders.  
 
We raden sterk aan om een eigen 
AppleID aan te maken voor je iPad. Je 
moet te allen tijden kunnen beschikken 
over je AppleID. Gebruik niet de AppleID 
van anderen. 

 
Vul bij betaalinformatie altijd GEEN 
in. We maken geen gebruik van 
creditcard of giftcardcodes. 

  

vooraf:  
gebruik je bestaande AppleID,  
of maak een nieuwe  AppleID aan via 
https://appleid.apple.com/nl/ , tijdens 
de configuratie van je iPad, of bij 
eerste aankoop in de AppStore. 

 

Stap 1:   Je AppleID 

https://appleid.apple.com/nl/


 

1. Zet de iPad aan door op het “knop voor de 
sluimerstand” rechtsboven 
[bij vooraanzicht]  op de rand enige 
seconden ingedrukt te houden > er 
verschijnt een ..  .   

2. Schuif pijl onderaan naar rechts > configureer 
3. Stel Taal in 
4. Stel Land in 
5. Kies je thuisnetwerk 
6. Vul wachtwoord in   > Verbind > Volgende.  
7. Zet ‘Locatievoorzieningen’ aan. 
8. Maak (toegangs)code aan. Wordt aanbevolen. (Let op: 

bewaar je code goed. Als je de code vergeet blokkeert je 
iPad en het kost veel moeite om de blokkade op te heffen) 

9. Apps en gegevens > Configureer als nieuwe iPad 
(NB. Mocht je ooit een nieuwe iPad aanschaffen , dan kun 
je hier de reservekopie met al je informatie van je ‘oude’ 
iPad naar je nieuwe iPad kopiëren; voorwaarde is wel dat je 
het “maken van een reservekopie” bij je Instellingen hebt 
aangegeven) 

10. Log in met je bestaande of aangemaakte AppleID. 
Je kunt nu ook hier een nieuwe AppleID aanmaken > zie 
stap 3. 

11. Ga Akkoord met de Algemene Voorwaarden 
12. Ga akkoord met iOS 
13. Siri inschakelen. Ter eigen beoordeling. Niet noodzakelijk. 

Later in te stellen 
14. Diagnose en gebruik: naar eigen goeddunken; advies  

“Stuur niet”  (altijd later aan te passen via Instellingen). 
 

AAN  DE  SLAG  MET  UW  IPAD 

Stap 2: Configureren van je iPad 



 
 
 
 
15. Maak gratis AppleID aan 
16. Voor geboortedatum in. Let op: ondergrens is 13 jaar. Overleg 

met ouders hoe je hier mee omgaat. 
17. Voer voor- en achternaam in. 
18. Voer e-mailadres in 
19. Kies wachtwoord 
20. Beantwoord beveiligingsvragen. Noteer de antwoorden ergens! 
21. Accepteer de algemene voorwaarden. 
22. Je krijgt nu een verificatie-email op het e-mailadres van je 

AppleID: Verifiëren (bevestigen)! 
23. Ga naar de AppStore. Er verschijnt nu een scherm met gratis 

AppleApps. Als dit lang duurt ‘koop’ je zelf een gratis app. 
24.  Download (alles); log in met je AppleID. 
 

NB> wanneer dit een nieuwe AppleID is waarmee nog nooit is 
ingelogd, dan krijg je nu de melding: 

a) Deze AppleID is nog niet gebruikt in de iTunes Store > Bekijk 
b) Bevestig Land: Nederland 
c) Akkoord gaan met de voorwaarden (scrollen) 
d) Controleer in je Account bij Betaalinformatie of de betaalwijze 

op GEEN staat. Dat is aan te bevelen. Gebruik geen creditcard! 
e) Vul de gegevens aan, zoals ‘aanhef’, adres en 

‘telefoonnummer’; is verplicht. 
f) Mocht je je AppleID nog niet geverifieerd hebben dan krijg je 

opnieuw dit verzoek.  
g) Ga akkoord en download de app(s). 
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Stap 3:  Aanmaken van AppleID 


