Betaalmethodes in de App Store
Wie een nieuwe app wil kopen op een Apple-apparaat, moet eerst zorgen dat er saldo in de App Store
(de app-winkel) staat. U moet als het ware eerst geld in de portemonnee stoppen voordat u iets kunt
afrekenen. Het saldo opwaarderen kan op verschillende manieren, Deze tip gaat alleen over betalen
via iDEAL.
Apple Store tegoed kopen
Zet als volgt tegoed in de App Store.
Open de App Store
.
Tik bovenaan op het pictogram 'Account'. Dit ziet eruit als een poppetje, uw initialen, of
een eigen gekozen foto in een cirkel.
 Tik op Verhoog Apple-ID saldo.
 Kies voor 25, 50 of 100 euro of tik op Anders om een lager bedrag in te vullen.
 Tik op € 0,00 en typ het gewenste bedrag. Tik op Volgende.
 Tik op Koop en vul het wachtwoord in of (indien ingesteld) gebruik uw vingerafdruk of
gezichtsherkenning.
 Als er nog geen betaalmethode gekoppeld is, verschijnt daarover een melding. Tik op Ga
door.
 Tik op iDEAL. Er verschijnt een vinkje achter.
 Tik achter ‘Banken’ op Selecteer bank.
 Tik op de bank waar u klant bij bent.
 Controleer eventueel de gegevens die automatisch ingevuld zijn, zoals de naam, het adres
en telefoonnummer. Tik op Gereed.
 Er komt een venster in beeld met daarin de bankomgeving. Per bank is het verschillend
hoe het afrekenen werkt. Doorloop de stappen zoals u gewend bent bij internetbankieren.
 Tik als er betaald is op Gereed.
Het kan even duren voordat het nieuwe tegoed zichtbaar is in de App Store. Zodra het saldo toont,
kunt u apps kopen.



Apps kopen in de App Store
Als er tegoed op het Apple-account staat, kunt u apps aanschaffen.






Open de App Store
.
Tik op het tabblad Zoek en vervolgens in de zoekbalk bovenin. Staat 'Zoek' er niet, tik dan
direct in de zoekbalk bovenin.
Typ een zoekterm.
Tik op het toetsenbord op Zoek.
De zoekresultaten verschijnen in beeld. Tik een app aan om de beschrijving te lezen.
Iets moois gevonden? Tik bij de beschrijving van de app op de prijs om 'm te kopen.





Tik op Koop.
Gebruik uw vingerafdruk, gezichtsherkenning of typ het wachtwoord van het Apple ID.
Tik op Log in of OK.




De app is nu aangekocht en wordt gedownload. Tik op Open om de app te gebruiken.

