
Voicemail activeren  

Na uw overstap naar ZakelijkeTelefonie.nl dient u eenmalig uw voicemail opnieuw te activeren. U 

kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande sterschakelingen.  

Aanmelden:   1655 0842 333  
Instellen:   1655 0842 333  
 
Activeren  
Analoog  *61* 1655 0842 333#  
ISDN:    *610* 1655 0842 333#  
 
Afmelden  
Analoog:   #61#  
ISDN:    #610# 

Indien u normaal eerst een nul ‘0’ moet kiezen voor een buitenlijn, geldt dat ook voor het gebruik 

van bovenstaande sterschakelingen.  

Indien u problemen ondervindt met uw voicemail is het aan te raden u eerst helemaal af te melden 

voor deze dienst alvorens u zich opnieuw aanmeldt. U kunt hiervoor het volgende stappenplan 

gebruiken.  

 

Stap 1 
 
Het is raadzaam u af te melden voor de huidige voicemaildienst alvorens u deze opnieuw activeerd. 
Afmelden doet u door te bellen naar: 
 
Met een analoge lijn:      #61# 
Met een ISDN verbinding:     #610#  
 
LET OP:  bij sommige telefoontoestellen en/of telefooncentrales dien je een voorloop ‘0’  te 
gebruiken om een buitenlijn te kiezen, dit dient hier dan ook gedaan te worden.  
Met een analoge lijn:      0 #61# 
Met een ISDN verbinding:     0 #610#  
 
Stap 2 
 
Vervolgens dient u zich eenmalig opnieuw aan te melden voor de voicemail. 
Aanmelden voor de voicemail doet u door te bellen naar: 1655 0842 333  
Door naar dit nummer te bellen komt u in het voicemail menu waar u zich voor de voicemail kunt 
aanmelden.  
 
LET OP:  bij sommige telefoontoestellen en/of telefooncentrales dien  
je een voorloop ‘0’  te gebruiken om een buitenlijn te kiezen,  
dit dient hier dan ook gedaan te worden:      0 1655 0842 333 
 
 
 



Stap 3 
 
De voicemail dient nu nog eenmaal geactiveerd worden.  Hiervoor belt u naar: 
Met een analoge lijn:      *61*   1655 0842 333 # 
Met een ISDN verbinding:     *610* 1655 0842 333 #  
 
LET OP:  bij sommige telefoontoestellen en/of telefooncentrales dient u een voorloop ‘0’  te 
gebruiken om een buitenlijn te kiezen, dit dient hier dan ook gedaan te worden.   
Met een analoge lijn:      0 *61*   1655 0842 333 # 
Met een ISDN verbinding:     0 *610* 1655 0842 333 #  
 
Na het activeren van de voicemail hoort u een korte bevestigingstoon. De voicemail is nu actief.   
 
 


