
     Instructie simkaart noodknop 

  

Beste klant, 

 

Bedankt voor het kiezen voor een noodknop van mijnSOS! 

Wij hebben voor u een simkaart geïnstalleerd, zodat uw noodknop klaar is voor gebruik. U hoeft alleen 

nog maar de noodknop in te stellen via sms. Hoe u dit moet doen, kunt u lezen in de handleiding. Op 

de KPN simkaart die we in de noodknop hebben geplaatst, staat een starttegoed van € 2,50. 

 

U kunt op verschillende manieren het saldo opvragen en prepaid opwaarderen: 
1. Via de app van KPN 

2. Online via MijnKPN 

3. Online als gast opwaarderen (alleen opwaarderen) 

 

1. Via de MijnKPN app 

U kunt de app downloaden in Google Play of in de Apple Store. Bij het openen van de app kunt u een 

KPN account aanmaken door een e-mailadres en gewenst wachtwoord in te voeren. Daarna moet u 

een code kiezen voor het openen van de app. 

Klik op ‘abonnement toevoegen’ en daarna op ‘mobiel’ om de simkaart te koppelen aan uw KPN 

account.  

U moet eenmalig de simkaart uit de noodknop halen en het plaatsen in een mobiele telefoon (zie 

pagina 2). Nadat u uw simkaart in uw mobiele telefoon heeft geplaatst kunt u het telefoonnummer 

van de kaart invullen en de koppelingscode ontvangen. Het telefoonnummer van de simkaart vindt u 

op de simkaarthouder (de groene kaart ter grootte van een bankpas). 

Als u de koppelingscode invult in de app is uw simkaart gekoppeld, de simkaart kan dan worden 

teruggeplaatst in de noodknop. 

Nu het telefoonnummer is gekoppeld kunt u altijd het saldo opvragen en opwaarderen. Met uw 

inloggegevens kunt u ook inloggen op de MijnKPN website. 

 

2. Online via de MijnKPN website 

Ga naar de website van MijnKPN via de volgende link: inloggen.kpn.com 

Maak een account aan als u die nog niet heeft of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.  

Klik vervolgens op ‘koppel een product’. Ook bij deze optie moet u eenmalig de simkaart uit de 

noodknop halen en in een telefoon plaatsen (zie pagina 2).  

Nadat u uw simkaart in uw mobiele telefoon heeft geplaatst kunt u het telefoonnummer van de 

simkaart invullen en de koppelingscode ontvangen. Vul deze code in en volg de stappen. De simkaart 

is nu gekoppeld en kan worden teruggeplaatst in de noodknop. 

Met de inloggegevens kunt u nu altijd bij MijnKPN het saldo opvragen en opwaarderen. U kunt met 

deze gegevens ook inloggen in de MijnKPN app. 

 

3. Online als gast opwaarderen 

U kunt ook online opwaarderen als gast, dan hoeft u de simkaart niet uit uw noodknop te halen. 

Ga naar kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm, kies een hoeveelheid beltegoed en/of data waarmee u 

wilt opwaarderen en vul daarna het telefoonnummer van uw simkaart in. 

U kunt zo eenvoudig opwaarderen maar niet het saldo controleren. 

  



 

 

 

 

Simkaart uit de noodknop halen 

Om de simkaart uit de noodknop te halen volgt u de volgende stappen: 

1. Eerst moet u de rubberen dopjes achter eruit halen. 

2. Schroef de 3 schroefjes los en maakt de noodknop voorzichtig 

open. 

3. Om de simkaart eruit te halen moet u eerst het metalen klepje 

een stukje opschuiven en daarna voorzichtig openklappen.  

Om de simkaart terug te plaatsen volgt u de volgende stappen: 
1. Plaats de simkaart terug in de houder, klap daarna het klepje dicht en schuif het vervolgens 

over de simkaart totdat het vastklikt. 

2. Mocht de rubber afdichting iets los zijn gekomen, zorg dan dat deze goed teruggelegd wordt 

in het gootje aan de rand van de behuizing van de noodknop. 

3. Sluit de noodknop en let op dat de stroomdraadjes niet klem komen te zitten tussen de rand 

van de noodknop of in de buurt van de schroefgaten komen te liggen. 

4. Schroef de achterkant van de noodknop vast en plaats de drie rubberen dopjes weer terug. 

Op onze website kunt u ook instructie filmpjes zien voor het juist plaatsen van de simkaart. 

Scan hieronder een van de QR-codes om de instructie filmpjes te zien: 

 

  SOS-knop       mijnSOS.nl               Luxe SOS-knop 

 

Tip: Wij raden aan om 1x per maand de noodknop te testen, zo weet u of de noodknop het nog doet en 

blijft uw telefoonnummer actief. Een goed moment is de 1e maandag van de maand om 12:00 uur, 

samen met het landelijke alarm. 


