5 TIPS VOOR SNELLER
INTERNET
STOP MET BETALEN VOOR
INTERNETSNELHEID DIE JE NIET ONTVANGT

Uit onderzoek blijkt dat internet trager is dan de

Sta je op het punt om je internetsnelheid te

snelheid die door de provider beloofd is. Dit is

testen? De volgende tips zorgen voor een

een vervelende situatie, want je wilt natuurlijk

betrouwbare uitkomst:

niet de volle pond betalen voor internet dat bijna
of nooit zijn maximale snelheid behaalt.

•

Sluit alle browser- en downloadvensters af.

•

Zorg ervoor dat alleen jij van de

Wie het maximale uit zijn internetverbinding wilt

internetverbinding gebruik maakt. Het gebruik

halen, moet ervoor zorgen dat de omstandighe-

van meerdere apparaten kunnen de snelheid

den goed zijn. Alleen dan kun je de maximale en

van het internet beïnvloeden.

beloofde snelheden van het internet behalen.

•

Bij de meeste huishoudens zijn de omstandigheden niet perfect, waardoor de prestaties van het
internet tegenvallend zijn. Met een paar kleine

Maak altijd gebruik van de laatste versie van
de Flashplayer.

•

Zorg ervoor dat het apparaat dat je gebruik
virus vrij is.

aanpassingen kun je ervoor zorgen dat de inter-
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netsnelheid flink toeneemt.

Een speedtest blijft en is een momentopname.
Probeer daarom een speedtest op verschillende

In dit E-book geven wij jou 5 tips om de draadloze

momenten (uitgestrekt over bijvoorbeeld een

internetverbinding te optimaliseren en zodoende

week) uit te voeren. Het gemiddelde van deze

het maximale uit je internetverbinding te halen.

uitkomsten geeft je een betrouwbaar beeld van de

Test je snelheid
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internetsnelheid. Houd er rekening mee dat je aan
deze speedtesten geen rechten kunt ontlenen.

Meten is weten. Wie slim is, test de snelheid van
zijn internetverbinding. Pas dan kom je te weten

Plaats van je modem

of je internetverbinding ook echt lager uitvalt

Het modem en de router maken verbinding met

dan van te voren beloofd is. Op het internet

het internet mogelijk. De meeste leveranciers

zijn diverse website beschikbaar die je gratis

van internet leveren de modem en de router

kunt gebruiken om een speedtest uit te voeren.

in één. Een goed werkende internetverbinding

De speedtest geeft je meer informatie over de

hangt grotendeels af van de plek waar de modem

algemene snelheid, de upload- en download

gepositioneerd is. Wanneer een modem op

snelheid van je internetverbinding.

de verkeerde plek staat, wordt het signaal van
het internet zwakker, wat invloed heeft op de
internetsnelheid.
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De afstand van de modem en internetgebruiker
In principe werkt het heel simpel. Hoe groter
de afstand tussen de modem en het apparaat
waarop je internet wilt ontvangen, hoe zwakker
het signaal wordt. Iedereen kan een inschatting
maken waar in huis of op het kantoor veel gebruik
van het internet gebruik gemaakt wordt. Installeer
de modem hier in de buurt en je zult de snelheid
van het internet zien toenemen.
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Probeer de modem ook niet ergens weg te

stoppen, zoals bijvoorbeeld in een kast of onder
een bureau.

Pas op met draadloze elektronische apparatuur
Elektronische apparatuur, zoals babyfoons,
draadloze huistelefoons of draadloze

lichtschakelaars is apparatuur die niet goed
samen gaat met modems. Plaats daarom

draadloze elektrische apparatuur zo ver mogelijk

van het modem af, zodat het draadloze signaal de
sterkte van het internetsignaal niet kan verstoren
(en visa versa).
Plaats het modem zo hoog mogelijk

Een andere tip is om het modem zo hoog mogelijk
te plaatsen. Een goede richtlijn is om de modem
maar liefst 1 tot 1,5 meter boven de grond te
installeren. Ook raden wij aan om de modem

niet tegen grote metalen voorwerpen (zoals de
verwarming of bijvoorbeeld een buis) te plaatsen.
Dit komt de sterkte van het internetsignaal niet
ten goede.
Verander van kanaal
Het modem (of de router) zendt het draadloze
WIFI-signaal uit door middel van een frequentie
in de lucht richting de ontvanger. Doordat
er verschillende frequenties zijn, zijn er ook
verschillende WIFI-kanalen die gebruikt kunnen
worden. Deze frequentie of kanalen zou je kunnen
zien als een snelweg. Wanneer het druk is op de
snelweg gaat het verkeer veel trager. Hetzelfde
geldt voor je internetverbinding.
Welke frequentie of kanalen kun je gebruiken?
Op het moment dat veel apparaten data versturen
en ontvangen zal de snelheid van het internet
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afnemen. Daarom kan het verstandig zijn om

onverklaarbaar zijn. Een repeater kan in dit geval

een frequentie of een kanaal te kiezen waar

de oplossing bieden. Het apparaatje kost minder

minder verkeer op zit. Afhankelijk van je modem

dan €100,- en is makkelijk te installeren.

zijn er diverse kanalen mogelijk, waarbij het 2.4
GHz (bestaande uit kanalen 1 t/m 13) en 5 GHz

Andere draadloze router

(bestaande uit kanalen 36,40, 44 en 48) kanaal de

Als geen van de bovenstaande tips werken, zou

meest gebruikelijke kanalen zijn.

je een andere router kunnen uitproberen. De
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router zendt de signalen van het internet uit naar

Via het internet zijn er tools die je kunt gebruiken

de apparaten waar je internet op wilt ontvangen.

om te bepalen welke kanaal het beste is. Aan de

Wanneer je de router niet goed is of je maakt

hand van de uitkomsten van deze tools kun je

gebruik van een oude router, kan het aanschaffen

verschillende kanalen uitproberen.

van een andere router de oplossing bieden voor

sneller internet. Neem contact op met je internet

Gebruik een repeater

provider of jouw router aan de huidige eisen

Bij de eerste tip ‘Test je snelheid’ hebben we

voldoet en welke draadloze router eventueel een

uitgelegd hoe je de snelheid van je internet kunt

betere keus zou kunnen zijn.

testen. Het kan voorkomen dat het internet in
de ene ruimte goed is, terwijl de verbinding niet
veel verderop een onvoldoende scoort. Als dit het
geval is, kun je dit oplossen door een repeater
te plaatsen. Een repeater, ook wel een WIFIrange-extender genoemd, plaats je in een ruimte
waar de internetverbinding minder goed is. Het
apparaatje stuurt het internet signaal van de
modem door via een tweede WIFI netwerk naar je
computer, smartphone of tablet.
Makkelijk en goedkoop te installeren
De reden waarom het internet in de ene ruimte
wel goed is en in de andere niet kan soms
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