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Handleiding 

Hieronder vindt u een instructie bij het aanschaffen van beltegoed en het toevoegen van dit beltegoed 
aan uw VoIP-account bij o.a. de volgende belservices:  

www.voipbuster.nl   

www.sipdiscount.com   

www.voipcheap.com   

www.voipdiscount.com   

www.internetcalls.com   

www.freecall.com

  

www.poivy.com

 

www.webcalldirect.com

 

…en diverse anderen    

1. VoIP- beltegoed aanschaffen en aan uw account toevoegen 

  

Ga naar www.callvoip.nl en schaf de gewenste 
hoeveelheid beltegoed aan. De 
standaardbedragen zijn € 5,-, € 10,- en € 25,-.

 

Om een order te plaatsen dient u eerst een 
gebruikersaccount aan te maken. Vervolgens 
plaatst u de order. Kies bij verzendmethode 
on-line zodat er geen verzendkosten worden 
gerekend.  

Na het plaatsen van uw order ontvangt u 
automatisch een orderbevestiging per e-mail 
met daarin de betalingsinstructies.  

Wij sturen u dan per e-mail een code toe   

 

Zodra CallVoip uw betaling heeft ontvangen, 
krijgt u per e-mail een code toegestuurd. Met 
deze code kunt u de door u aangekochte 
hoeveelheid beltegoed aan uw eigen VoIP-
account, op een moment dat u dat handig 
vindt!  
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Zodra u de vouchercode heeft ontvangen, gaat 
u naar de website van uw VoIP-provider.  
Heeft u een account bij VoipBuster, ga dan 
naar www.voipbuster.nl en log in met uw 
accountgegegevens. 

 

Er verschijnt een popup-venster met uw 
accountgegevens. In het menu aan de 
linkerzijde ziet u hoeveel beltegoed u nog 
heeft.   

Klik in het menu (linkerkant) op optie [buy 
credit] of [beltegoed kopen].  

 

Het volgende scherm toont u diverse 
methoden om beltegoed aan te schaffen. Kies 
hier de optie [redeem voucher]. 

 

In het volgende scherm kunt u uw 
vouchercode invullen. Zodra u op [Redeem] 
klikt wordt het door u aangekochte beltegoed 
aan uw account toegevoegd. U ziet dit terug in 
de beltegeod-vermelding links in het menu.   

        

http://www.voipbuster.nl

