
Internet via WIFI in het vakantiehuis 
 
WIFI 
Het is mogelijk te internetten via wifi met uw laptop, tablet of 
smartphone. Hiertoe heeft uw een geldige voucher-code nodig. Deze is 
vooraf verstrekt. 
 
Voucher 
Een voucher is een waardebon met een inlog-
code en geeft een tegoed aan een aantal 
internet-uren. 
Nadat een geldige login-code ingevoerd is, 
kunt u onbeperkt internetten. De aangegeven 
duur gaat in na de eerste keer aanmelden. Let 
wel : De tijd loopt door ook als u niet meer online bent. 
 
Verbinding maken met laptop 
Rechtsonder in de taakbalk kunt u het wifi netwerk kiezen door met de 
linkermuisknop op ‘trappetje’ te klikken. Kies nu “Am Sternberg 
WIFI” en maak verbinding. Open nu uw internet-browser, hierna zal het 
aanmeldscherm getoond worden. 
 

 
Aanmeldscherm 
Linksonder in het aanmeldscherm kunt u de 
voucher-code invoeren.  Het scherm zal nu niet 
meer verschijnen, tenzij de code niet juist of 
verlopen is. 
U kunt maximaal met drie verschillende 
apparaten internetten. 
 
Informatie 
Deze hotspot is een particulier initiatief, hierdoor is 
het gebruik helaas niet gratis. 
 
Algemene voorwaarden 
U gebruikt de wifi-verbinding slechts voor de 
doeleinden waarvoor deze is bedoeld (internet en e-
mail). U mag daarbij geen illegale bestanden 
downloaden of andere illegale handelingen verrichten 
op het internet. 
Het gebruik van deze wifi-verbinding is volledig op 
eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
beschadiging van uw apparatuur door virussen, 
wormen en andere malware, adware, etc., of door 
beschadiging van uw bestanden in geval van het 
(plotseling) uitvallen of blokkeren van de verbinding. 
Wij behouden ons het recht voor om het draadloos internet tijdelijk niet beschikbaar te stellen. Wij kunnen niet garanderen 
dat de verbinding altijd en volledig veilig is. 
 
 

Belangrijk! 

 
 

Open internet is in Duitsland niet vanzelfsprekend. Er wordt zeer streng gecontroleerd op het 
verspreiden of downloaden van illegale kopieën van muziek of films. Het gevolg hiervan is een 
gerechtelijke procedure (Abmahnung) die in het algemeen een boete van € 1200,- oplevert. 


