
Google Wifi instellen 
Laten we beginnen met de instelling van je nieuwe Wifi-systeem. Dit heb je nodig om aan de slag te 
gaan: 

Google Wifi-punt(en) 
Google-account 
Google Wifi-app voor Android 4 en hoger of iOS 9 en hoger 
Breedbandaansluiting 
Modem (Opmerking: Het Google Wifi-punt is geen modem. Je moet het met een 
Ethernet-kabel aansluiten op een modem om het te kunnen gebruiken. Dit kan een 
zelfstandige modem zijn of een combinatieapparaat met modem en router dat je hebt 
ontvangen van je internetprovider. Heb je geen modem? In sommige 
appartementsgebouwen en studentenflats heb je geen modem nodig voor 
breedbandverbindingen. Als dit het geval is, kun je je Google Wifi-punt rechtstreeks 
aansluiten op de Ethernet-poort in de muur.) 
Ethernet-kabel voor het primaire Wifi-punt (meegeleverd) 
Stroomadapter voor elk Wifi-punt (meegeleverd) 

Opmerking: We raden je ten zeerste aan Google Wifi te kopen in het land waar je het product gaat 
gebruiken. Omdat de regelgeving voor draadloze producten per land verschilt, kunnen er 
compatibiliteitsproblemen optreden als je wifi-apparaten naar een ander land verplaatst en Google 
kan hiervoor geen ondersteuning bieden. Als je een mesh-netwerk instelt, raden we aan al je 
Wifi-punten in hetzelfde land te kopen. 

 
 

Stap 1: Een plek vinden voor je Wifi-punt 

 

Je primaire Wifi-punt moet op een modem worden 
aangesloten. Afhankelijk van de lengte van de Ethernet- en 
stroomkabels, kan dit een beperking vormen voor waar je 
het punt kunt plaatsen. 

Plaats je Wifi-punt indien mogelijk duidelijk in het zicht, 
zoals op een plank of op een tv-meubel. Een centrale 
locatie op ooghoogte is ideaal. 

Meer informatie over waar je je Wifi-punt het best kunt 
plaatsen. 

https://support.google.com/wifi/answer/7183150


Stap 2: Je primaire Wifi-punt aansluiten 

 

1. Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de 

WAN-poort [ ] van je Google Wifi-punt. Sluit het andere 
uiteinde aan op de modem. 

2. Sluit het Google Wifi-punt aan op een 
stopcontact. Het lampje knippert langzaam blauw om aan 
te geven dat het apparaat stroom krijgt en gereed is om te 
worden ingesteld. 

3. Plaats het Wifi-punt duidelijk in het zicht. Je 
krijgt het beste signaal als het punt in een open ruimte 
staat, bijvoorbeeld op een plank of op een tv-meubel. 

Weet je niet goed waar je je Wifi-punt moet neerzetten? 

Stap 3: De Google Wifi-app downloaden 

 

Download de Google Wifi-app op je mobiele Android- of 
iOS-apparaat. (Opmerking:De app is uitsluitend geschikt 
voor Android 4 en hoger of iOS 9 en hoger.) 

1. Open de app en lees de servicevoorwaarden en 
het privacybeleid. Verwijder het vinkje uit het selectievakje 
als je niet wilt dat anonieme gebruiksstatistieken en 
crashrapporten worden gedeeld om Google Wifi te 
verbeteren. Tik vervolgens op Aan de slag. 

2. Log in op je Google-account. 

Stap 4: Je Google Wifi-punt vinden en verbinding maken 

 
 
 

https://support.google.com/wifi/answer/7183150


 

Open de Google Wifi-app en volg de 
instructies voor het maken van een 
internetverbinding. 

De QR-code scannen 

De app zoekt automatisch naar je 
Wifi-punt. Als je ernaar wordt gevraagd, 
richt je de camera van je telefoon op de 
QR-code aan de onderkant van je 
Wifi-punt. Hierdoor wordt je telefoon 
automatisch verbonden met het Google 
Wifi-punt. 

Opmerking: Als de QR-code ontbreekt 
of als je de QR-code niet kunt scannen, 
kun je de code handmatig zoeken en 

invoeren.   

  

Stap 5: De locatie van je Wifi-punt kiezen in de app 

 

https://support.google.com/wifi/answer/9012064
https://support.google.com/wifi/answer/9012064


Waar staat je Wifi-punt? Selecteer in de app een locatie. Met dit label kun je het later makkelijk 
herkennen. Je kunt ook een aangepast label maken. 

Tik op Volgende als je klaar bent. 

Stap 6: Wifi instellen 

 

1. Voer een naam in voor je 
wifi-netwerk. Tik op Volgende. 

2. Voer een wachtwoord in. Tik ten 
slotte op Maken. 

3. Tik op Ja, ik doe mee om 
cloudservices in te schakelen. Hiermee kan 
Google gegevens over je netwerk en apparaten 
verzamelen, opslaan en analyseren om de 
beste prestaties, realtime netwerkstatistieken 
en hulp te bieden wanneer dat nodig is. Tik op 
'Nee, bedankt' om cloudservices uit te 
schakelen. We wijzen je erop dat je sommige 
functies, zoals Gezins-wifi en netwerkcontrole 
niet kunt gebruiken als cloudservices zijn 
uitgeschakeld. Meer informatie over 

cloudservices. 

Stap 7: Extra Wifi-punten instellen (indien nodig) 

 

Heb je nog meer Wifi-punten? Selecteer hoeveel 
extra punten je wilt instellen en tik op Volgende. 

Waar je je extra Wifi-punten het best kunt plaatsen 

Extra punten werken het best als ze niet meer dan 
twee kamers van elkaar verwijderd zijn. Je kunt ze 
ook in een open ruimte plaatsen. Meer informatie 
over waar je je Wifi-punten het best kunt plaatsen. 

https://support.google.com/wifi/answer/7675666
https://support.google.com/wifi/answer/7675666
https://support.google.com/wifi/answer/7183150


Wanneer je een goede plek hebt gevonden, sluit je het Wifi-punt aan op het stopcontact en volg je 
de instructies in de app: 

1. Houd je telefoon dicht bij je Google Wifi-punt en tik op Wifi-punt toevoegen. 
2. Als het punt is toegevoegd, tik je op Nu testen om de sterkte van de wifi-verbinding te 

controleren en te bepalen of je het Wifi-punt misschien beter op een andere plek kunt 
zetten. 

Stap 8: Je netwerk controleren 

 

Wanneer je de Wifi-punten hebt ingesteld, krijg je een overzicht te zien van je wifi-netwerk en alle 
Wifi-punten die je hebt ingesteld. 



Stap 9: Software installeren 

 

Nadat je Wifi-punten zijn ingesteld, downloadt en 
installeert de app de Google Wifi-software met de 
nieuwste functies en beveiligingsmaatregelen. Dit kan 
maximaal tien minuten duren. Je Wifi-punten worden 
opnieuw opgestart en je wifi-netwerk is even offline tot 
de Wifi-punten weer volledig zijn ingeschakeld. Het 
lampje brandt dan constant groen. 

Je bent nu klaar. Gefeliciteerd met het instellen van 
Google Wifi. Kijk wat Google Wifi je te bieden heeft. 

 

https://support.google.com/onhub/answer/7197117

