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iPhone gegevens overzetten via iCloud

Stap 1: Een reservekopie maken met iCloud
https://support.apple.com/nl-nl/HT203977#icloud 

1. Verbind het apparaat met een WiFi-netwerk.

2. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘[uw naam]’ en tik op ‘iCloud’. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 

‘Instellingen’, scrolt u omlaag en tikt u op ‘iCloud’

3. Tik op ‘iCloud-reservekopie’. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, tikt u op ‘Reservekopie’. Controleer of ‘iCloud-

reservekopie’ is ingeschakeld.

4. Tik op ‘Maak nu reservekopie’. Blijf verbonden met het WiFi-netwerk tot de reservekopie voltooid is. 

U kunt de voortgang controleren en bevestigen of de reservekopie is voltooid. Ga naar ‘Instellingen’ > [uw 

naam] > ‘iCloud’ > ‘iCloud-reservekopie’. Onder ‘Maak nu reservekopie’ ziet u de datum en tijd van uw laatste 

reservekopie.
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Veel plezier met uw  
nieuwe iPhone!

Stap 2: Nieuw toestel configureren en reservekopie terugzetten.  
https://support.apple.com/nl-nl/HT202033

1. Schakel het nieuwe apparaat in

2. Gebruik ‘Begin direct’  

Tik op ‘Configureer handmatig’ om verder te gaan.

3. Activeer het apparaat 

Maak verbinding met een WiFi-netwerk, mobiel netwerk of iTunes om het apparaat te activeren en verder 

te configureren. Selecteer het WiFi-netwerk dat u wilt gebruiken of selecteer een andere optie. Als u een 

iPhone of iPad (WiFi + Cellular) configureert, moet u mogelijk eerst de simkaart plaatsen.

4. Configureer Touch ID of Face ID en maak een toegangscode aan 

Op sommige apparaten kunt u Touch ID of Face ID configureren. Tik op ‘Ga door’ en volg de instructies of 

tik op ‘Configureer later’. Stel vervolgens een zescijferige toegangscode in om uw gegevens te beveiligen. 

U hebt een toegangscode nodig om functies zoals Touch ID, Face ID en Apple Pay te gebruiken. Tik 

op ‘Toegangscodeopties’ om een viercijferige toegangscode, een aangepaste toegangscode of geen 

toegangscode in te stellen.

5. Zet de informatie en de gegevens terug of over  

Als u een iCloud- of iTunes-reservekopie of een Android-apparaat hebt, kunt u gegevens terugzetten of 

overzetten van het oude naar het nieuwe apparaat.

6. Log in met uw Apple ID 

Voer uw Apple ID en wachtwoord in of tik op ‘Hebt u nog geen Apple ID of bent u deze vergeten?’. Hier kunt 

u uw Apple ID of wachtwoord terughalen, een Apple ID aanmaken of deze later configureren. Als u meerdere 

Apple ID’s gebruikt, tikt u op ‘Verschillende Apple ID’s voor iCloud en iTunes gebruiken?’. Wanneer u met uw 

Apple ID inlogt, wordt u mogelijk gevraagd de verificatiecode van het vorige apparaat in te voeren.

7. Afronden  

Doorloop de gevraagde stappen voor configuratie en voorzieningen en tik tot slot op ‘Aan de slag’ om het 

apparaat te gaan gebruiken. 

Als u een nieuwe iPhone-gebruiker bent, leest u hier meer over hoe u de iPhone configureert en gebruikt.  

https://support.apple.com/nl-nl/explore/new-to-iphone


