Welkom bij Greenet!
Gefeliciteerd met uw aansluiting van Greenet! Eindelijk kunt u gebruik gaan
maken van breedband internet! Hierbij ontvangt u nadere informatie over uw
abonnement en de wijze waarop u gebruik kunt maken van de apparatuur.

Opzeggen van mijn huidige abonnement(en)
Uw huidige internetabonnement dient u zelf op te zeggen. Indien u telefonie van
Greenet gebruikt en uw huidige nummer graag wilt behouden, zeg dan niet zelf uw
telefonieabonnement op! Greenet regelt de overstap van uw telefonieabonnement en beëindigt
uw telefonieabonnement bij uw huidige aanbieder. Indien u een gecombineerd internet+bellen
abonnement heeft let er dan op dat u zelf dus nog uw internetverbinding beëindigt.
Houd er rekening mee dat als u een mailadres heeft van uw huidige provider dit kan komen te
vervallen. Neem voor informatie hierover contact op met uw huidige provider. Greenet levert zelf
geen e-mail. U kunt kiezen voor een aanbieder van gratis mail zoals gmail.com of outlook.com of
u kunt een volledig eigen mailadres laten maken via bijv. www.mijndomein.nl of www.hostnet.nl.
Ook kan het zijn dat de instellingen voor het versturen van mail in uw computer, smartphone
of tablet moeten worden gewijzigd. Kijk voor informatie over uw situatie op www.greenet.nl/
veelgestelde-vragen.

Telefonie
Wij starten met uw aanvraag van telefonie nadat wij zeker weten dat uw verbinding goed is
opgeleverd. U ontvangt binnenkort bericht van ons over uw aanvraag. Houdt u rekening met
een doorlooptijd van één maand. Dit in verband met het meenemen van uw huidige nummer.

Betalen van de factuur
Greenet werkt via automatische incasso. U heeft een SEPA formulier van ons ontvangen of u
krijgt dit nog voordat uw eerste factuur moet worden betaald. Wij verzoeken u vriendelijk het
SEPA formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening te mailen naar
info@greenet.nl zodat uw factuur geïncasseerd kan worden.

Verbinding maken met de router
U kunt uw apparaten draadloos of met een ethernetkabel verbinden met uw router. Voor een
optimaal resultaat raden wij aan om zo mogelijk een kabel te gebruiken. Houd er bij draadloze
verbinding via WiFi rekening mee dat het WiFi netwerk minder goed werkt op grotere afstand
van de router.
Gegevens WiFi verbinding (in te vullen door monteur)
SSID (naam WiFi netwerk)
Wachtwoord

Tips voor een goed WiFi bereik
De router van Greenet (het kastje dat binnen staat) is met een draad verbonden met de
buitenantenne. Dit kastje verspreidt twee wifi-netwerken. Het kan voorkomen dat u niet overal
wifi signaal heeft. Dat heeft onder andere te maken met de grootte van uw huis of kantoor en
de plaats waar de router staat. Houd onderstaande tips in acht:
- Er dient een afstand van minimaal 30 cm te zijn tussen de router en andere elektronische
apparaten.
- Zorg dat de router niet weggestopt is onder de bank of in een kast staat.
- Zorg dat het wifi-modem zo hoog mogelijk staat met zo min mogelijk objecten er om heen die
het signaal kunnen belemmeren. Probeer zo de meest optimale positie te vinden.
- Zorg dat de router niet vlak bij de tv staat.
- Zorg dat er geen andere metalen of elektrische objecten direct voor of naast het wifi-modem
staan.

Meer vragen?
Kijk dan op:
www.greenet.nl/veelgestelde-vragen
Mocht u nog vragen hebben kijk dan op www.greenet.nl/veelgestelde-vragen.
Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan via e-mail
(info@greenet.nl) of telefonisch 085-0091990. Als onze telefonistes u niet direct
kunnen helpen, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

