
 

Handleiding uitbreiding MB’s  

in de T-Mobile app 

In deze handleiding wordt aan de hand van een aantal duidelijke stappen uitgelegd hoe je in de 

T-Mobile app de uitbreiding van MB’s activeert. Omdat activeren van deze extra MB’s alleen via de T-

Mobile app kan, wordt ook uitgelegd hoe je deze download.  

De hoeveelheid extra (gratis) MB’s die je krijgt verschilt per abonnement.  

LET OP: Als je geen T- Mobile Unlimited abonnement heb zitten er kosten verbonden aan het 

activeren van extra MB’s.  

 

Hoe werkt het internationaal aanvullen van MB’s? 

In de VS kun je de MB⁄GB-aanvuller NL ⁄EU⁄ VS uitsluitend gebruiken op het netwerk van T-Mobile 

USA. Dit houdt in dat je dus alleen kunt aanvullen indien je het netwerk van T-Mobile USA zit. 

 

 

Stap 1: T-Mobile app downloaden 

Zoek in de App Store of Play Store de T-Mobile Nederland 

app op en download deze.  

Voordat je verder kunt met de volgende stappen dient deze 

geïnstalleerd te zijn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stap 2: Inloggen in de T-Mobile app 

 

 

Open de T-Mobile app en log in met je bestaande T-Mobile 

account. Voer de gegevens in en druk op inloggen.  

Heb je nog geen account? Geen probleem. Je maakt deze 

eenvoudig aan via de app. Je doet dit rechtsonder, onder de 

inloggen knop. Kies voor ‘’Ik heb nog geen account’’.  

Ditzelfde geldt wanneer je je inloggegevens bent vergeten. Je 

kiest dan linksonder voor ‘’Inloggegevens vergeten’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Verbruikte MB’s inzien en MB’s aanvullen 

  

Na het inloggen kom je op het startscherm dat op de afbeelding 

links getoond wordt.  

Hier zie je je verbruikte MB’s van deze maand tot nu toe, in dit 

voorbeeld is er nog 9.999 MB over van het datategoed van 10.000 

MB totaal.  

Het is natuurlijk ook mogelijk dat deze MB’s op zijn, wat in dit 

voorbeeld zou betekenen dat je 0 MB van de 10.000 MB over hebt. 

Je hebt dan de mogelijkheid je MB’s aan te vullen. 

Het aanvullen van MB’s is voor Unlimited abonnementen gratis en 

kan 1x per dag. Je doet dit eenvoudig door rechtsboven op de knop 

MB’s aanvullen te drukken.  

In de VS werkt de MB  aanvuller alleen als je op het netwerk van 

T-Mobile USA zit. 

 

  



 

Stap 4: Activeren MB’s aanvullen 

Zodra je op de knop MB’s aanvullen klikt kom je bij het 

beeld terecht zoals getoond op de afbeelding links.  

Hier heb je de optie om een MB-aanvuller te kiezen. Er 

kan maximaal 2GB per keer (en dus per dag) gratis 

aangevuld worden. 

Dit doe je door op de groene knop met GRATIS te 

drukken. 

Let op: voor abonnementen met een bundel zitten hier 

kosten aan verbonden. Voor Unlimited abonnementen is 

dit wél gratis, zoals in het voorbeeld links. 

 

In de onderstaande tabel worden de prijzen getoond die gelden voor MB aanvullers bij 

abonnementen met een bundel. Deze prijzen gelden dus niet voor het Unlimited abonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Bevestigen en toevoegen MB’s aanvullen 

  

Nadat je de MB aanvuller gekozen hebt kom je bij het 

eerste scherm zoals links getoond uit. 

Om te bevestigen dat je de MB aanvuller wil activeren 

druk je op ‘’BEVESTIGEN’’. 

Je komt dan in het volgende scherm, waar je kiest voor 

‘’TOEVOEGEN’’. 

 

 

 



 

 

Stap 6: Terug naar HOME scherm 

 

Nadat je klaar bent met het bevestigen en toevoegen van de 

aanvullende MB’s keer je terug naar HOME scherm. Je krijgt een 

bevestiging van de uitgevoerde actie ‘’MB’s aanvullen’’ per sms. 

Zoals in de afbeelding links te zien is er 2.000 MB aangevuld op de 

totale bundel. Dit is te zien in zowel het aantal MB’s dat over is als in 

het totale datategoed. 

Wanneer de dagelijkse gratis aanvuller op is kan er de eerstvolgende 

dag weer op dezelfde manier aangevuld worden. 

 


