
Telenet Hotspot: login flow

Baalse Hei



SSID’s op Baalse Hei

• Drie SSID’s van Telenet zijn zichtbaar op de camping:

– Baalse Hei
– Telenethotspot

Dit zijn twee SSID namen voor hetzelfde open portaal waar een keuze kan gemaakt kan worden tussen 
beperkte gratis toegang, Telenet abonnees en de gratis-logins,

- TelenetWifree: 

dit is een automatische mogelijkheid om te verbinden – zonder portaal : voor Telenet abonnees of de 
gratis logins.
De toestellen doen dit dan steeds automatisch, ook als de sessie verlopen is (smartphone, tablet, PC,..)

Bijkomende info op: https://telenethotspot.be/

https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-is-telenet-wi-free/

https://telenethotspot.be/
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/wat-is-telenet-wi-free/


Als je op de landingspagina of 
portaal komt (voorbeeld op 
smartphone) heb je de keuze 
tussen:

1. Gratis internet toegang
(voor bezoekers – 2hr/dag)

2. Telenet klant (gebruikt zijn 
eigen klant-login)

3. Voucher of free login (logins
voor de bewoners: 

thsfbheixxxx)

Open portaal: 

SSID: TelenetHotspot
of
SSID: Baalse Hei



1. Gratis internet toegang



Als je op de 
landingspagina of portaal 
komt (voorbeeld op 
smartphone) heb je de 
keuze tussen:

1. Gratis internet access:

Voor Baalse Hei: 
2hr/24hr die volgt.

1. Telenet klant

2. Voucher/login



When clicking on the ‘free 
internet access’ page you
can select four options:

1. Log in with Facebook

2. Log in with Google+

3. Log in with hotspot
account

4. Make a hotspot account 
to get free access (‘No 
hotspot account yet?’)



When you have a 
Facebook account or a 
Google+ account, just
click on the profile you
want to log in with and fill
out your emailadress and
password. You can now
enjoy free internet!

No Facebook or Google+ 
account? You can still log 
in with a hotspot account



When you have 
a hotspot
account, simply
fill out your
email address
and password 
and you’re
ready to start 
surfing!

Did you forget
your password? 
No worries! Just 
click ‘Forgot
password?’



Forgot password - Fill out your mobile number and click continue. 
You will now receive a confirmation code by text message. Fill out the
code, your new password and repeat this password once again. You’re
now ready to start surfing!



Are your hotspot account details not up to date anymore? You can
easily edit them by pressing the ‘Edit my details’ button. 



When you do not
have a hotspot
account, you can
easily make one
by filling out the
form and
pressing confirm



After filling out 
the form you
should receive a 
text message with
an activation
code, fill out this
code and press
confirm. You are 
now logged in. 
Press the ‘start 
surfing’ button 
and you’re ready 
to go!



2. Telenet klant



Als je op de 
landingspagina of portaal 
komt (voorbeeld op 
smartphone) heb je de 
keuze tussen:

1. Gratis internet access:

Voor Baalse Hei: 2hr/24hr 
die volgt.

1. Telenet klant

2. Voucher/login



If you’re a Telenet 
customer just fill out 
your Telenet login & 
password and you’re
ready to start surfing! 



3. Voucher of login voor 
bewoners (thsfbheixxxx)



Als je op de 
landingspagina of portaal 
komt (voorbeeld op 
smartphone) heb je de 
keuze tussen:

1. Gratis internet access:

Voor Baalse Hei: 2hr/24hr 
die volgt.

1. Telenet klant

2. Voucher/login 
(thsfbheixxxx)



Als je een login 
(voucher) hebt, vul 
dan login + 
paswoord in en 
druk op login



SSID: TelenetWifree

• Selecteren op je PC, Tablet, PC of smart toestel als 
wifi- verbinding

• Zonder portaal: steeds automatisch verbinden
• 1 x Login en passwoord geven per toestel , 

certificaat accepteren (indien gevraagd)
• Voor telenet abonnees en de camping bewoners 

(thsfbheixxxx)
• Opgepast: max 2 sessies per login (opgepast voor 

combinaties) 
• Voorbeeld met iphone:



Voorbeeld met iphone:


