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Van harte gefeliciteerd met uw abonnement.  
Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de  
bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de 
begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips 
aan om uw SIM-kaart in gebruik te nemen.  
 
Na activatie van uw SIM-kaart wordt automatisch 
Atlantic Service Menu toegevoegd aan het software-  
of applicatiemenu van uw toestel. Hiermee kunt u  
eenvoudig uw instellingen aanpassen voor de facilitei-
ten Nummerweergave en Doorschakelen. Daarnaast 
worden automatisch drie handige nummers aan uw 
adresboek toegevoegd. Zo heeft u altijd de nummers 
van Atlantic Nummerinformatie, Atlantic Klantenser-
vice en Atlantic Voicemail onder handbereik.   

Met behulp van deze beknopte handleiding maken 
wij u graag wegwijs in het gebruik van de  
verschillende functionaliteiten. Wij zien namelijk  
graag dat u het maximale uit uw abonnement haalt.  

Met uw SIM-kaart kunt u bellen en gebeld worden, 
SMS-berichten versturen en ontvangen en heeft u 
toegang tot datadiensten. Op de overige pagina’s 
van deze handleiding treft u een uitleg aan van de 
belangrijkste functionaliteiten.

Betaalde servicenummers
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd om betaalde 
servicenummers te kunnen bellen, zoals 0900-, 0906- 
en 0909-nummers, tenzij u bij het doorgeven van uw 
order anders heeft aangegeven. Als u categorieën  
betaalde servicenummers wilt blokkeren, verzoeken 
wij u contact op te nemen met onze afdeling  
Customer Care (0888 777 111, verkort nummer 1200).
 
Nummerinformatie
Bent u onderweg en heeft u een telefoonnummer niet 
bij de hand? Bel dan 1805 en wij sturen u het gezochte 
telefoonnummer per SMS toe. 
 
Blokkeren van gesprekken en diensten
Nummerweergave kunt u zelf blokkeren. Als u andere 
functionaliteiten wilt blokkeren, verzoeken wij u  
contact op te nemen met onze afdeling Customer  
Care (0 888 777 111, verkort nummer 1200). 
 
Op uw verzoek kunnen wij dan één van de  
onderstaande functionaliteiten voor u blokkeren:
• SMS versturen en/of ontvangen
• Bellen naar het buitenland
• Roaming
• Bellen naar betaalde servicenummers
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Dankzij Voicemail bent u altijd en overal bereikbaar.  
Als u niet opneemt, buiten het bereik van een netwerk  
bent, in gesprek bent of als uw mobiele telefoon 
uit staat, kunnen bellers toch een bericht voor u 
inspreken. Als iemand een voicemailbericht heeft 
ingesproken, ontvangt u daarvan een SMS-bericht. 
 
Voicemail instellen
• Toets 1233 en kies 1 om uw naam in te spreken of  
  3 om een persoonlijke welkomstboodschap in te  
  spreken
• Toets 1233 en kies 2 om een zelf gekozen pincode  
   van vier cijfers in te voeren (uitsluitend met behulp  
   van deze pincode kunt u uw voicemail in het  
   buitenland afluisteren) 
 
Bericht afluisteren vanaf uw eigen toestel?
• Toets 1233 en volg de aanwijzingen
 
Bericht afluisteren vanaf een ander toestel?
• Bel 06-12001233
• Toets uw mobiele nummer, gevolgd door een #
• Toets direct uw persoonlijke pincode in, gevolgd  
  door een #

Wisselgesprek
Bent u in gesprek terwijl een andere beller u probeert 
te bellen? Dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld 
door middel van een korte pieptoon en verschijnt 
het telefoonnummer van deze beller in uw display. 
Terwijl u in gesprek bent, neemt u met Wisselgesprek 
eenvoudig dit tweede gesprek aan.  

• Toets *43# gevolgd door de beltoets om  
   Wisselgesprek permanent te activeren
• Toets #43# om Wisselgesprek uit te schakelen
 
Groepsgesprek
Met Groepsgesprek kunt u vanaf verschillende  
plekken, in binnen- en buitenland, met meer personen 
tegelijkertijd bellen. U kunt tot een maximum van vijf 
personen toevoegen aan een groepsgesprek. Om van 
deze dienst gebruik te maken is het wel noodzakelijk 
dat u Wisselgesprek heeft geactiveerd.
 
• Bel een persoon 
• Zet het gesprek in de wacht (toets 2 gevolgd door de  
  beltoets)
• Bel de tweede beoogde gesprekspartner
• Voeg de nieuwe beller toe (toets 3 gevolgd door de  
  beltoets)

       Voicemail    Wisselgesprek & groepsgesprek
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Handige tips bij het afluisteren van berichten: 

• Inspreker van bericht direct terugbellen:  toets 1
• Bericht bewaren:   toets 2
• Bericht wissen:   toets 3
• Bericht nogmaals afluisteren:  toets 4
• Bericht doorsturen:   toets 5
• Volgend bericht afspelen:   toets 6
• Tekst geopend bericht terugspoelen:  toets 7
• Pauze:    toets 8
• Tekst geopend bericht vooruitspoelen:  toets 9

U kunt tijdens het afluisteren van een bericht al een 
keuze maken. U hoeft niet te wachten tot alle opties 
zijn afgespeeld.

Als iemand u belt, dan verschijnt zijn nummer 
standaard in uw display. Andersom is dit ook het 
geval. Als u iemand belt, verschijnt uw nummer dus 
ook in de display van de ontvanger. Wilt u niet dat uw 
nummer wordt getoond? Dan kunt u Nummerweer-
gave eenmalig of permanent blokkeren met behulp 
van uw mobiele telefoon. Uw nummer blijft wel altijd 
zichtbaar voor het alarmnummer 112. Houdt u er ook 
rekening mee dat uw nummer altijd vermeld wordt 
bij het verzenden van een SMS. Het is namelijk niet 
mogelijk om Nummerweergave te blokkeren in het 
geval van het verzenden van SMS-berichten.
 
Wilt u uw nummer eenmalig, voor een specifiek 
gesprek, verbergen? 
• Toets #31#
• Toets het nummer dat u wilt bellen
• Druk op de keuze- of opneemtoets 
 
Wilt u uw nummer permanent verbergen? 
• Toets *31# gevolgd door ‘verzenden’ (toets #31#  
   om ‘Nummerweergave verbergen’ weer op te heffen) 
 
U kunt uw instellingen voor Nummerweergave ook 
wijzigen met behulp van Atlantic Service Menu. 
 

        Nummerweergave    Voicemail
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SMS (Short Message Service)  
SMS wordt eerder gelezen dan e-mail. Omdat u uw 
mobiele telefoon bijna altijd onder handbereik heeft, 
is het versturen van een SMS in veel situaties een 
uitkomst. Binnen enkele seconden kunt u kort maar 
krachtig communiceren. 
 
MMS (Multimedia Messaging Service) 
MMS is de multimediale opvolger van SMS. Het 
bericht bestaat uit tekst, geluid, een plaatje, een stukje 
video of een combinatie hiervan. Afhankelijk van uw 
mobiele toestel kunt u MMS verzenden en ontvangen. 
Als uw toestel MMS niet ondersteunt, ontvangt u - als 
iemand een MMS aan u verzendt - wel een SMS met 
een link. Via deze link kunt u vervolgens via internet 
toch de MMS bekijken.  
 
De APN voor MMS luidt als volgt: portalmmm.nl. 
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon 
voor verdere uitleg. 

Wilt u oproepen doorschakelen in specifieke situaties, 
bijvoorbeeld in het geval u in gesprek bent, u de 
oproep niet kunt beantwoorden of buiten bereik van 
het netwerk bent? Ook dat is eenvoudig. Hiervoor 
volgt u dezelfde aanwijzingen als bij doorschakelen 
algemeen. U toetst alleen een ander nummer in om 
aan te geven in welke situaties de doorschakeling 
moet plaatsvinden. 
 
U vervangt hierbij het getal 21 voor:
• 67 voor doorschakelen bij ‘in gesprek’
• 61 voor doorschakelen bij ‘oproep niet beantwoord’
• 62 voor doorschakelen bij ‘buiten bereik van netwerk’
 
U kunt uw doorschakelinstellingen ook wijzigen met 
behulp van Atlantic Service Menu. 

       SMS & MMS    Doorschakelen
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Bellen naar het buitenland 
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd om naar het 
buitenland te kunnen bellen. Bellen naar het buiten-
land doet u als volgt: 

• Toets het landnummer voorafgegaan door 00  
  (bijvoorbeeld 0032 voor België)
• Toets het netnummer zonder 0 (bijvoorbeeld 3  
   in plaats van 03 voor Antwerpen)
• Toets tot slot het abonneenummer
 
Roaming (gebruik van uw SIM-kaart in het  
buitenland)
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd voor roaming.  
Dit betekent dat u vanuit het buitenland naar  
Nederland of naar andere landen kunt bellen.  
Daarnaast kunt u in het buitenland gebeld worden. 
Houdt u er wel rekening mee dat u in het buitenland 
ook een deel van de gesprekskosten betaalt als u 
gebeld wordt. De persoon die u belt, betaalt slechts 
de kosten voor de verbinding binnen Nederland.  
U betaalt de kosten voor de verbinding in het 
buitenland.

Soms is het handig om oproepen door te schakelen 
naar een ander nummer. Dit is heel eenvoudig:  

• Toets **21*
• Toets het telefoonnummer waarnaar u wilt  
  doorschakelen
• Sluit af met #
• Toets op ‘verzenden’
 
Wilt u de doorschakeling beëindigen? 
• Toets ##21# (het telefoonnummer waarnaar werd  
  doorgeschakeld, wordt gewist)
• Toets #21# (het telefoonnummer waarnaar werd 
  doorgeschakeld, wordt onthouden). U activeert de  
  doorschakeling naar hetzelfde nummer weer door  
  *21# in te toetsen.
 
Twijfelt u of doorschakeling is geactiveerd?  
U kunt de status eenvoudig checken: 
• Toets *#21# gevolgd door ‘verzenden’

       Doorschakelen    Bellen naar het buitenland & roaming
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Bent u veel onderweg? En is het belangrijk dat u 
toegang heeft tot e-mail en internet? Met onze  
module ‘Atlantic Mobile Online’ regelt u dit doel-
treffend en kunt u e-mailen en internetten vanuit één 
bundeltegoed.  
 
Ook als u geen data-abonnement heeft afgesloten, 
heeft u toegang tot internet. Nadat uw SIM-kaart is 
geactiveerd, ontvangt u een SMS-bericht met de juiste 
instellingen om verbinding met internet te kunnen 
maken. Als u deze instellingen accepteert, zal uw 
toestel deze opslaan.  
 
Indien u het SMS-bericht niet automatisch ontvangt, 
kunt u deze ook zelf opvragen door een SMS te sturen 
naar 1300 met als tekst ‘JA’ of ‘INTERNET’.  
 
Als u deze instellingen niet accepteert of als het niet 
werkt, kunt u later handmatig een internetverbinding 
tot stand brengen door de APN (internet  
toegangspunt) in te toetsen.  
 
De APN luidt: internet.atlantic. Raadpleeg de hand-
leiding van uw mobiele telefoon voor verdere uitleg. 

 

BlackBerry
BlackBerry wordt aangeboden in twee varianten.  
De BlackBerry Internet Services variant (BIS) is bedoeld 
voor zelfstandigen of kleine bedrijven die geen eigen 
e-mailserver hebben. De BlackBerry Enterprise variant 
is bedoeld voor zakelijke gebruikers die via een 
BlackBerry Enterprise Server (BES) gekoppeld worden 
aan een eigen e-mailserver.  
 
De APN voor BlackBerry luidt: blackberry.net. 
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon 
voor verdere uitleg. Deze dienst kan alleen worden 
afgenomen in combinatie met een BlackBerry-toestel.

Dataroaming
Om te voorkomen dat u ongemerkt en ongewenst  
hoge kosten maakt als gevolg van dataverbruik in  
het buitenland, wordt deze mogelijkheid automatisch  
geblokkeerd zodra uw dataverbruik in het buitenland 
€ 50,- bereikt. U kunt bij het plaatsen van uw order 
deze limiet opheffen. Als u dit niet heeft gedaan,  
ontvangt u een SMS als u de limiet van € 50,- nadert. 
 
Kijk voor meer informatie over deze datamodule  
op www.atlantic.nl of bel met onze afdeling Sales 
Support (0 888 777 222).

       Internet & e-mail    Internet & e-mail
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Bent u veel onderweg? En is het belangrijk dat u 
toegang heeft tot e-mail en internet? Met onze  
module ‘Atlantic Mobile Online’ regelt u dit doel-
treffend en kunt u e-mailen en internetten vanuit één 
bundeltegoed.  
 
Ook als u geen data-abonnement heeft afgesloten, 
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kunt u deze ook zelf opvragen door een SMS te sturen 
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tot stand brengen door de APN (internet  
toegangspunt) in te toetsen.  
 
De APN luidt: internet.atlantic. Raadpleeg de hand-
leiding van uw mobiele telefoon voor verdere uitleg. 

 

BlackBerry
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Bellen naar het buitenland 
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd om naar het 
buitenland te kunnen bellen. Bellen naar het buiten-
land doet u als volgt: 

• Toets het landnummer voorafgegaan door 00  
  (bijvoorbeeld 0032 voor België)
• Toets het netnummer zonder 0 (bijvoorbeeld 3  
   in plaats van 03 voor Antwerpen)
• Toets tot slot het abonneenummer
 
Roaming (gebruik van uw SIM-kaart in het  
buitenland)
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd voor roaming.  
Dit betekent dat u vanuit het buitenland naar  
Nederland of naar andere landen kunt bellen.  
Daarnaast kunt u in het buitenland gebeld worden. 
Houdt u er wel rekening mee dat u in het buitenland 
ook een deel van de gesprekskosten betaalt als u 
gebeld wordt. De persoon die u belt, betaalt slechts 
de kosten voor de verbinding binnen Nederland.  
U betaalt de kosten voor de verbinding in het 
buitenland.

Soms is het handig om oproepen door te schakelen 
naar een ander nummer. Dit is heel eenvoudig:  

• Toets **21*
• Toets het telefoonnummer waarnaar u wilt  
  doorschakelen
• Sluit af met #
• Toets op ‘verzenden’
 
Wilt u de doorschakeling beëindigen? 
• Toets ##21# (het telefoonnummer waarnaar werd  
  doorgeschakeld, wordt gewist)
• Toets #21# (het telefoonnummer waarnaar werd 
  doorgeschakeld, wordt onthouden). U activeert de  
  doorschakeling naar hetzelfde nummer weer door  
  *21# in te toetsen.
 
Twijfelt u of doorschakeling is geactiveerd?  
U kunt de status eenvoudig checken: 
• Toets *#21# gevolgd door ‘verzenden’

       Doorschakelen    Bellen naar het buitenland & roaming
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SMS (Short Message Service)  
SMS wordt eerder gelezen dan e-mail. Omdat u uw 
mobiele telefoon bijna altijd onder handbereik heeft, 
is het versturen van een SMS in veel situaties een 
uitkomst. Binnen enkele seconden kunt u kort maar 
krachtig communiceren. 
 
MMS (Multimedia Messaging Service) 
MMS is de multimediale opvolger van SMS. Het 
bericht bestaat uit tekst, geluid, een plaatje, een stukje 
video of een combinatie hiervan. Afhankelijk van uw 
mobiele toestel kunt u MMS verzenden en ontvangen. 
Als uw toestel MMS niet ondersteunt, ontvangt u - als 
iemand een MMS aan u verzendt - wel een SMS met 
een link. Via deze link kunt u vervolgens via internet 
toch de MMS bekijken.  
 
De APN voor MMS luidt als volgt: portalmmm.nl. 
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon 
voor verdere uitleg. 

Wilt u oproepen doorschakelen in specifieke situaties, 
bijvoorbeeld in het geval u in gesprek bent, u de 
oproep niet kunt beantwoorden of buiten bereik van 
het netwerk bent? Ook dat is eenvoudig. Hiervoor 
volgt u dezelfde aanwijzingen als bij doorschakelen 
algemeen. U toetst alleen een ander nummer in om 
aan te geven in welke situaties de doorschakeling 
moet plaatsvinden. 
 
U vervangt hierbij het getal 21 voor:
• 67 voor doorschakelen bij ‘in gesprek’
• 61 voor doorschakelen bij ‘oproep niet beantwoord’
• 62 voor doorschakelen bij ‘buiten bereik van netwerk’
 
U kunt uw doorschakelinstellingen ook wijzigen met 
behulp van Atlantic Service Menu. 

       SMS & MMS    Doorschakelen
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Handige tips bij het afluisteren van berichten: 

• Inspreker van bericht direct terugbellen:  toets 1
• Bericht bewaren:   toets 2
• Bericht wissen:   toets 3
• Bericht nogmaals afluisteren:  toets 4
• Bericht doorsturen:   toets 5
• Volgend bericht afspelen:   toets 6
• Tekst geopend bericht terugspoelen:  toets 7
• Pauze:    toets 8
• Tekst geopend bericht vooruitspoelen:  toets 9

U kunt tijdens het afluisteren van een bericht al een 
keuze maken. U hoeft niet te wachten tot alle opties 
zijn afgespeeld.

Als iemand u belt, dan verschijnt zijn nummer 
standaard in uw display. Andersom is dit ook het 
geval. Als u iemand belt, verschijnt uw nummer dus 
ook in de display van de ontvanger. Wilt u niet dat uw 
nummer wordt getoond? Dan kunt u Nummerweer-
gave eenmalig of permanent blokkeren met behulp 
van uw mobiele telefoon. Uw nummer blijft wel altijd 
zichtbaar voor het alarmnummer 112. Houdt u er ook 
rekening mee dat uw nummer altijd vermeld wordt 
bij het verzenden van een SMS. Het is namelijk niet 
mogelijk om Nummerweergave te blokkeren in het 
geval van het verzenden van SMS-berichten.
 
Wilt u uw nummer eenmalig, voor een specifiek 
gesprek, verbergen? 
• Toets #31#
• Toets het nummer dat u wilt bellen
• Druk op de keuze- of opneemtoets 
 
Wilt u uw nummer permanent verbergen? 
• Toets *31# gevolgd door ‘verzenden’ (toets #31#  
   om ‘Nummerweergave verbergen’ weer op te heffen) 
 
U kunt uw instellingen voor Nummerweergave ook 
wijzigen met behulp van Atlantic Service Menu. 
 

        Nummerweergave    Voicemail
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Dankzij Voicemail bent u altijd en overal bereikbaar.  
Als u niet opneemt, buiten het bereik van een netwerk  
bent, in gesprek bent of als uw mobiele telefoon 
uit staat, kunnen bellers toch een bericht voor u 
inspreken. Als iemand een voicemailbericht heeft 
ingesproken, ontvangt u daarvan een SMS-bericht. 
 
Voicemail instellen
• Toets 1233 en kies 1 om uw naam in te spreken of  
  3 om een persoonlijke welkomstboodschap in te  
  spreken
• Toets 1233 en kies 2 om een zelf gekozen pincode  
   van vier cijfers in te voeren (uitsluitend met behulp  
   van deze pincode kunt u uw voicemail in het  
   buitenland afluisteren) 
 
Bericht afluisteren vanaf uw eigen toestel?
• Toets 1233 en volg de aanwijzingen
 
Bericht afluisteren vanaf een ander toestel?
• Bel 06-12001233
• Toets uw mobiele nummer, gevolgd door een #
• Toets direct uw persoonlijke pincode in, gevolgd  
  door een #

Wisselgesprek
Bent u in gesprek terwijl een andere beller u probeert 
te bellen? Dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld 
door middel van een korte pieptoon en verschijnt 
het telefoonnummer van deze beller in uw display. 
Terwijl u in gesprek bent, neemt u met Wisselgesprek 
eenvoudig dit tweede gesprek aan.  

• Toets *43# gevolgd door de beltoets om  
   Wisselgesprek permanent te activeren
• Toets #43# om Wisselgesprek uit te schakelen
 
Groepsgesprek
Met Groepsgesprek kunt u vanaf verschillende  
plekken, in binnen- en buitenland, met meer personen 
tegelijkertijd bellen. U kunt tot een maximum van vijf 
personen toevoegen aan een groepsgesprek. Om van 
deze dienst gebruik te maken is het wel noodzakelijk 
dat u Wisselgesprek heeft geactiveerd.
 
• Bel een persoon 
• Zet het gesprek in de wacht (toets 2 gevolgd door de  
  beltoets)
• Bel de tweede beoogde gesprekspartner
• Voeg de nieuwe beller toe (toets 3 gevolgd door de  
  beltoets)

       Voicemail    Wisselgesprek & groepsgesprek
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Van harte gefeliciteerd met uw abonnement.  
Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de  
bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de 
begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips 
aan om uw SIM-kaart in gebruik te nemen.  
 
Na activatie van uw SIM-kaart wordt automatisch 
Atlantic Service Menu toegevoegd aan het software-  
of applicatiemenu van uw toestel. Hiermee kunt u  
eenvoudig uw instellingen aanpassen voor de facilitei-
ten Nummerweergave en Doorschakelen. Daarnaast 
worden automatisch drie handige nummers aan uw 
adresboek toegevoegd. Zo heeft u altijd de nummers 
van Atlantic Nummerinformatie, Atlantic Klantenser-
vice en Atlantic Voicemail onder handbereik.   

Met behulp van deze beknopte handleiding maken 
wij u graag wegwijs in het gebruik van de  
verschillende functionaliteiten. Wij zien namelijk  
graag dat u het maximale uit uw abonnement haalt.  

Met uw SIM-kaart kunt u bellen en gebeld worden, 
SMS-berichten versturen en ontvangen en heeft u 
toegang tot datadiensten. Op de overige pagina’s 
van deze handleiding treft u een uitleg aan van de 
belangrijkste functionaliteiten.

Betaalde servicenummers
Uw SIM-kaart is standaard geactiveerd om betaalde 
servicenummers te kunnen bellen, zoals 0900-, 0906- 
en 0909-nummers, tenzij u bij het doorgeven van uw 
order anders heeft aangegeven. Als u categorieën  
betaalde servicenummers wilt blokkeren, verzoeken 
wij u contact op te nemen met onze afdeling  
Customer Care (0888 777 111, verkort nummer 1200).
 
Nummerinformatie
Bent u onderweg en heeft u een telefoonnummer niet 
bij de hand? Bel dan 1805 en wij sturen u het gezochte 
telefoonnummer per SMS toe. 
 
Blokkeren van gesprekken en diensten
Nummerweergave kunt u zelf blokkeren. Als u andere 
functionaliteiten wilt blokkeren, verzoeken wij u  
contact op te nemen met onze afdeling Customer  
Care (0 888 777 111, verkort nummer 1200). 
 
Op uw verzoek kunnen wij dan één van de  
onderstaande functionaliteiten voor u blokkeren:
• SMS versturen en/of ontvangen
• Bellen naar het buitenland
• Roaming
• Bellen naar betaalde servicenummers

       Diversen    Welkom
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Heeft u nog vragen?  
Onze collega’s van Customer Care staan elke werkdag 
van 08.00 uur tot 17.30 uur klaar om u te helpen. 
U belt 0 888 777 111 (of verkort nummer 1200) en 
krijgt direct één van onze medewerkers aan de lijn. In 
minder urgente gevallen kunt u ook een e-mail sturen 
naar customercare@atlantic.nl.  
 
In het geval van spoedeisende storingen of bij verlies 
of diefstal kunt u ons 7 dagen per week, 24 uur per 
dag bereiken op 0 888 777 112.
 
Wilt u uw contract verlengen, uitbreiden of een nieuw 
contract afsluiten? Bel dan met één van onze collega’s 
van de afdeling Sales Support (0 888 777 222).  
Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden.
 
Tarieven en voorwaarden
Voor de actuele tarieven en voorwaarden raadpleegt 
u www.atlantic.nl.



Noorderhof 24 
5804 BV  Venray  |                  |Postbus 550 

5800 AN  Venray
T 0 888 777 111
F 0 888 777 129

ATL011211
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