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Terminologie 
 

Voordat we beginnen met het instellen van het internet op je pc, laptop of mac is het handig 

om de betekenis van enkele termen in deze handleiding door te nemen. 

 

Systeem – De pc, mac of laptop die u met het internet gaat verbinden. 

Netwerkkabel – Een standaard internet / UTP kabel.  

UTP-wandcontactdoos – De aansluiting in de muur voor de netwerkkabel. 

Het formulier – Iedere huurder heeft bij het eerste maal betreden van de kamer een formulier 

gekregen van de beheerder waar alle nodige informatie opstaat. Het gaat dan om het IP-adres,  

Subnet Mask, Gateway en DNS-adressen. Dit formulier kan los gegeven zijn of achterin de  

informatiemap van de SSHN zitten. 

Browser – Een internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer , Firefox, Chrome, Safari of 

Opera. 

IP-adres – Dit is hoe uw systeem zich bekend maakt op uw netwerk. Hierbij kan u zelf een  

IP-adres instellen (statisch) of -indien u een router gebruikt- automatisch een IP-adres aan uw  

systeem laten toewijzen (dynamisch). 

Router – Dit is een apparaat dat uw thuisnetwerk -al dan niet draadloos (Wi-Fi)- met het 

internet kan verbinden. 

 

Advies 
 

1) De internetverbinding die u via de SSHN aangeboden krijgt is een zeer snelle verbinding, 

100 megabit down- en upload. Mocht u optimaal gebruik willen maken van deze hoge 

snelheid is het belangrijk goede netwerkkabels te gebruiken (categorie 5
-
E of hoger). Indien u 

gebruik wilt maken van een draadloze router (Wi-Fi), is het verstandig een kwalitatief goede 

Wi-Fi-router aan te schaffen. Veel goedkopere routers kunnen de volledige snelheid niet goed 

aan, hierdoor werkt uw internet op een wat lagere snelheid dan u zou kunnen halen.  

 

2) Doordat er in de SSHN-complexen veel draadloze netwerken zijn kunt u overwegen om 

een router aan te schaffen die ook 5ghz ondersteund, deze frequentie is nog niet zoveel in 

gebruik en geeft een hogere snelheid.  

 

TIP Ga voordat u een router aanschaft eerst langs bij de betere pc winkel voor advies op maat. 
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Instellen van een internetverbinding 

 
Vooraf nodig 
 
Voordat we beginnen is het handig om de volgende zaken bij de hand te hebben. 

o Het systeem 

o Een netwerkkabel 

o Het formulier 

 

Voor de meest gebruikte besturingssystemen is een puntsgewijze handleiding geschreven, die 

u stap voor stap door het configureerproces zal leiden.  

 

Als u geen router wilt instaleren, kunt u enkele bladzijdes overslaan en verder lezen bij het 

besturingssysteem dat u gebruikt. 

 

Voor Windows Vista & Windows 7 leest u verder op bladzijde 4. 

 

Voor Windows 8 & Windows 8.1 leest u verder op bladzijde 7. 

 

En voor Apple Mac OS X leest u verder vanaf bladzijde 10. 

Als u tegelijkertijd een router wilt installeren, moet u eerst gebruikmaken van de stap-voor-

stap-handleiding voor het instellen van een router en draadloos netwerk. 

Instellen van een router en draadloos netwerk 

 
Voorbereiding 
 

Voordat we beginnen is het handig om de volgende zaken bij de hand te hebben: 

o Het systeem 

o Twee (2) netwerkkabels 

o Het formulier 

o Een router met netsnoer 

o De handleiding van de router 

 

Als u de handleiding van de router niet kunt vinden of nooit heeft gehad, zoek deze dan 

vooraf op via google of de site van de fabrikant en plaats deze op een usb-stick. 

 

Voor het correct instellen van een router is er ook een puntsgewijze handleiding geschreven. 

Router en draadloos netwerk instellen op bladzijde 12.  
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Windows Vista & Windows 7 
 

1. Plug de netwerkkabel in het systeem en het andere eind in de UTP-wandcontactdoos. 

2. Start het systeem op. 

3a. Druk op de Start knop en vervolgens op Configuratiescherm.

 
 

3b. Klik op Netwerk en Internet.

 
 

3c. Open Netwerk centrum (in sommige gevallen gaat dit automatisch, ga dan verder met 3d).
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3d. Klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 
 

3e. Rechtermuisknop op LAN-verbinding  klik op eigenschappen.

 
 

3f. Selecteer Internet protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen.
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4. In het volgende scherm staat waarschijnlijk een bolletje aangevinkt met automatisch een 

IP-adres toewijzen, dit is niet wat we willen, we willen zelf een IP-adres toewijzen. Klik op 

het bolletje naast Het volgende IP-adres gebruiken.  

5. Pak het formulier erbij. Hierop staat precies wat je in moet vullen achter IP-adres, 

Subnetmasker en Standaard gateway.  

 

6. Automatisch is in hetzelfde scherm ook het bolletje naast De volgende DNS-serveradressen 

gebruiken geselecteerd. Vul daar de DNS-adressen in die op het formulier staan. 

7. Druk op OK en sluit alle open vensters af. 

8. Start een browser en surf naar een website (bijvoorbeeld http://www.huurdersbelangen.nl ) 

om te controleren of er een werkende internet verbinding tot stand is gekomen. 

  

http://www.huurdersbelangen.nl/
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Windows 8 & Windows 8.1 
 

1. Plug de netwerkkabel in het systeem en het andere eind in de UTP-wandcontactdoos. 

2. Start het systeem op. 

3a. Open het Configuratiescherm. 

 
 

3b. Klik op Netwerk en Internet.

 
 

3c. Open het Netwerk centrum.
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3d. Klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 
 

3e. Rechtermuisknop op LAN-verbinding  klik op Eigenschappen.

 
 

3f. Selecteer Internet protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen.
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4. In het volgende scherm staat waarschijnlijk een bolletje aangevinkt met automatisch een 

IP-adres toewijzen, dit is niet wat we willen, we willen zelf een IP adres toewijzen. Klik op 

het bolletje naast Het volgende IP-adres gebruiken.  

5. Pak het formulier erbij. Hierop staat precies wat je in moet vullen achter IP-adres, 

Subnetmasker en Standaard gateway.  

 

6. Automatisch is in hetzelfde scherm ook het bolletje naast De volgende DNS-serveradressen 

gebruiken geselecteerd. Vul daar de DNS-adressen in die op het formulier staan. 

7. Druk op OK en sluit alle open vensters af. 

8. Start een browser en surf naar een website (bijvoorbeeld http://www.huurdersbelangen.nl ) 

om te controleren of er een werkende internet verbinding tot stand is gekomen. 

  

http://www.huurdersbelangen.nl/
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Apple Mac OS X 
 

Waarschuwing vooraf:  

Niet elke laptop van Apple heeft een UTP-poort. Dit betekent dat er in die gevallen geen 

netwerkkabel aangesloten kan worden. Mocht dit bij u het geval zijn, denk dan na over de 

aanschaf van een router en zet een draadloos netwerk op of schaf een Apple USB-Ethernet-

adapter of een Apple Thunderbolt-naar-Gigabit Ethernet-adapter aan. 

 

1. Plug de netwerkkabel in het systeem en het andere eind in de UTP-wandcontactdoos. 

2. Start het systeem op. 

3. Klik op de appel (open het Apple menu) en kies voor Systeemvoorkeuren. 

 

 

4. Klik op Netwerk. 
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5a. Als er een hangslot links onderin het scherm staat, zorg er dan voor dat deze open is. Als 

het slotje gesloten is, klik dan op het slotje om deze te openen. 

5b. Klik op Ethernet en selecteer het TCP/IP tab. 

 

 

6a. Klik op het dropdown menu achter Configureer IPv4 en selecteer Manueel. 

6b. Pak het formulier erbij en vul het IP adres, Subnetmasker, Standaard gateway en de DNS-

server in.

 

 

6c. Klik op Bevestigen en sluit alle open vensters. 

7. Open een browser en surf naar een website (bijvoorbeeld http://www.huurdersbelangen.nl ) 

om te controleren of er een werkende internet verbinding tot stand is gekomen. 

http://www.huurdersbelangen.nl/
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Router en draadloos netwerk instellen 
 

Het eerste wat handig is om te doen is de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dit 

noemt men ook wel een factory reset. 

 

1. Sluit de router aan met het netsnoer, zodat er stroom op staat. 

2. Houd de reset knop (vaak 30 seconden) ingedrukt. Meestal gaan alle lampjes knipperen. 

3. Mocht er niets lijken te gebeuren, kijk dan in de handleiding van uw specifieke router voor 

een harde reset / factory reset. 

 

4. Verbind de router met een netwerkkabel aan de UTP-wandcontactdoos. Er zijn vaak 

meerdere poorten. De poort die verschilt van de rest moet nu aangesloten worden. Vaak is 

deze blauw gekleurd terwijl de rest geel is of zit deze iets verder van de andere poorten af. 

5. Verbind het systeem met een netwerkkabel aan de router. 

6. Stel uw systeem correct in, zorg ervoor dat uw systeem automatisch een IP- en DNS-adres 

opvraagt en dat er geen statisch IP-adres is 

ingesteld. Als u niet weet hoe dit moet, volg 

de stappen uit de eerdere delen van deze 

handleiding. Voor Windows is dit tot stap 4 in 

Windows Vista & Windows 7 (blz. 4) of 

Windows 8 (blz. 7) afhankelijk van uw 

besturingssysteem. Klik op het bolletje voor 

Automatisch een IP-adres laten toewijzen.  

 

Voor Mac OS X moet u in stap 6a van de 

handleiding voor Apple Mac OS X (blz. 10) 

voor DHCP in plaats van Manueel kiezen. 
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Het instellen van de router 
 

1. Om de router in te stellen openen we eerst een browser. Vervolgens typen we het adres van 

de router in. Dit adres verschilt per router en is te vinden in de handleiding van de router. 

Enkele voorbeelden zijn: 

Merk  Router adres        

Asus  192.168.1.1 of 192.168.1.220 

Belkin  192.168.2.1 of 10.1.1.1 

Dell  192.168.11.1 

D-Link  192.168.0.1 of 192.168.0.30 of 192.168.0.50 

Linksys 192.168.0.1 of  192.168.1.1 

MSI  192.168.1.254 

Netgear 192.168.0.1 of 192.168.0.227 

SpeedTouch 10.0.0.138 of 192.168.1.254 

 

2. Als u het juiste adres heeft ingevuld, krijgt u een inlogpagina voor u. Vul hier de 

gebruikersnaam en wachtwoord in die in uw routerhandleiding staat en log in. Vaak is dit 

gebruikersnaam: admin en wachtwoord: password of admin. 

3. Bijna iedere router heeft een 'Setup Wizard', klik daarop. 

3b. Wanneer u de optie krijgt voor automatisch instellen of handmatig configureren, klik dan 

altijd op handmatig configureren. 

4. Nu komt u bij het scherm waar u de informatie in moet vullen van het formulier. Vul het IP 

adres, Subnetmasker, standaard gateway en de DNS-servers in en klik op bevestigen. 

LET OP: Indien uw router beschikt over de optie ‘spanning-tree’ MOET deze altijd uitstaan. 

Indien deze optie aanstaat verstoort u het internet voor het gehele complex en zal uw router 

(tijdelijk) worden afgesloten totdat de optie ‘spanning-tree’ uitgeschakeld is. 

 

Als alles goed is gegaan heeft u nu uw thuisnetwerk via uw router verbonden met het internet.   

 

Het instellen van draadloos internet (Wi-Fi) 

1. De meeste routers bezitten een tabblad als ‘wireless settings’, klik daar op. 

2. Het is verstandig om de naam van het netwerk [SSID] te veranderen, zodat u gemakkelijk 

uw draadloze netwerk kan vinden. De standaardnaam is vaak de merknaam van de router. 

3. Belangrijk is de beveiliging van het netwerk. Kies altijd voor WPA-2 (wifi protected acces) 

met AES en verzin een (niet te raden) Wi-Fi wachtwoord. 
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TIP Stel uw Wi-Fi voor de 2.4 GHz band in op kanaal 1, 6 of 11 en selecteer de optie  

20 MHz. Door de grote hoeveelheid aan draadloze netwerken in veel SSHN complexen zijn 

dit de aan te raden instellingen. Indien u bijvoorbeeld toch een ander kanaal kiest of gebruik 

maakt van 40mhz verstoort u niet alleen uw eigen draadloze verbinding maar ook die van veel 

medebewoners. 

4. Verander de inloggegevens van uw router: waar dit staat verschilt per router en is te vinden 

in de handleiding van de router. Vaak staat het bij 'algemene instellingen'. De standaard 

gebruikersnaam en wachtwoord zijn namelijk voor iedereen op te zoeken, admin en password 

zijn daarom niet de meest veilige gebruikersnaam en wachtwoord. 

TIP Verander zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord van de router, schrijf dit 

eventueel samen met het Wi-Fi wachtwoord op een papiertje en plak het papiertje onder op de 

router. Zo kunt u nooit uw inloggegevens vergeten en voorkomt u dat de router moet worden 

gereset. 

5. Schakel het systeem uit en verwijder de netwerkkabel. Start het systeem weer op (en mocht 

er een Wi-Fi switch/knop op het systeem zitten, zorg ervoor dat die op ‘ON’ staat). 

Bij 'draadloze verbindingen beschikbaar' zal uw netwerknaam te zien zijn en kunt u daar op 

inloggen met het eerder ingestelde Wi-Fi wachtwoord. 

Als u opnieuw moet inloggen op de router, gebruik dan uw nieuw ingestelde IP adres (zoals 

vermeld op het formulier) in plaats van het adres dat in de handleiding van de router staat. 

 

Omdat er zeer veel verschillende merken en daarin nog veel meer types routers bestaan is het 

niet mogelijk om per router een handleiding te maken. Daarom verwijzen we u graag door 

naar de officiële handleiding van uw router voor verdere vragen. Komt u er met die 

handleiding niet helemaal uit, dan staan we op ons forum www.huurdersbelangen.nl/forum 

voor u klaar om u te helpen. Geef daarbij het merk en type nummer van uw router door, het 

besturingssysteem van uw systeem en wat u al heeft geprobeerd of hoever u kwam in deze 

handleiding, zodat wij u meteen kunnen helpen. 

 

Veel internet plezier gewenst, 

 
Stichting Platform Huurdersbelangen 

http://www.huurdersbelangen.nl/forum

