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Bellen via internet is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. 
Internetsnelheden zijn hoog genoeg om een betrouwbare spraakverbinding op te zetten. 
Kans is groot dat u met u vaste telefoon al belt via uw internetprovider, als onderdeel van 
uw “alles-in-één” pakket. 

Echter, u kunt het ook helemaal zelf regelen, om zodoende nóg goedkoper (vaak zelfs gratis) 
te bellen. In deze workshop leg ik uit hoe u dat zelf kunt doen. 
U hebt er geen speciale telefoon voor nodig, uw normale telefoon kunt u blijven gebruiken. 
Wel heeft u een extra stukje hardware nodig en een VOIP-account. 
Als u nog geen “vast” telefoonnummer heeft, dan kunt u dat zelf kopen voor een klein 
bedrag per jaar. Dat nummer wordt dan aan uw VOIP-account “gekoppeld” en zo kunt u 
overal bellen met uw eigen telefoonnummer. Dit is erg handig voor mensen die regelmatig 
in het buitenland zijn en toch goedkoop bereikbaar willen zijn. 

Uw “vaste” telefoonnummer is daar waar u ook bent. 
U belt dan gratis naar Nederland en anderen kunnen u tegen lokaal tarief bellen, zelfs als u 
op dat moment op de andere kant van de wereld vertoeft. 

 

Wat hebben we nodig: 

1 Een ATA-router; dit is het stukje hardware dat uw normale huis-, tuin en keuken telefoon 
met             internet verbindt. Ik maak gebruik van de LINKSYS SPA-3102, overal te koop 
2 Een VOIP-account bij een VOIP-aanbieder, ik maak in de workshop gebruik van een 
account via http://www.12voip.com 
3 Een telefoonnummer, (uw bestaande vaste lijn via KPN of uw internetprovider;) als u er 
nog geen heeft, koopt u er een via http://www.budgetphone.nl . 

 

Allereerst maakt u een account aan bij de VOIP-aanbieder. De aangemaakte gebruikersnaam 
en wachtwoord schrijft u op omdat u deze later nodig heeft. 
U kunt meteen een “tegoed” op uw account overmaken. Dit tegoed is nodig om alle 
nummers die niet gratis zijn meteen met uw krediet te kunnen verrekenen; 12voip 
crediteert per seconde en de kosten zijn een stuk lager dan u gewend bent. 
Op de site kunt u zien welke nummers gratis zijn en welke niet. 06-nummers zijn niet gratis, 
maar kosten per seconde aanzienlijk minder dan via uw mobiele aanbieder of via uw “vaste” 
lijn aanbieder. 

http://www.12voip.com/
http://www.budgetphone.nl/


Onderaan de site van 12voip.com kunt u via het knopje RATES zien wat de kosten zijn. 
Hier ziet u dat vaste nummers in Nederland gratis zijn en dat 06-nummers 0,06 cent kosten. 

U kunt bij “SETTINGS” op de site van 12voip.com meteen uw vaste nummer koppelen aan 
uw VOIP-account. 
Geef hier uw bestaande nummer op en klik op VERIFY Now. 
U wordt binnen een minuut gebeld en hoort een code die u op de site invult. 
Uw nummer is geverifieerd en dit nummer wordt getoond bij degene die u belt 
(nummerherkenning). 
Verifieert u uw nummer niet, dan zal straks de ontvanger van een telefoontje van u niet zien 
met welk nummer u belt;, u belt dan dus anoniem. 

 

Als u nog geen “vast” telefoonnummer heeft, dan koopt u er een bij www.budgetphone.nl. 
U volgt de stappen op de site. 
1 U kiest een nummer. 
2 U kiest een abonnement ( in ons geval een BUDGET UNO voor 1,25 per maand). 
  Afrekenen doet u jaarlijks en kost dus 12 x 1,25 
3 U kiest de hardware ( in ons geval kiest u voor eigen hardware dus 0,- euro) 

U bent nu klaar en kunt de aankoop afronden. Budgetphone stuurt u een mail met alle 
gegevens die u later nodig hebt als we onze eigen hardware gaan configureren. 
( Het staat u vrij om meerdere nummers te kopen. 
Elk nummer kunt u configureren in aparte SPA-3102’s. 
U kunt in huis dus beschikken over meerdere telefoons met elk hun eigen nummer. 
Zo kan elke bewoner dus zijn eigen telefoon met eigen nummer hebben. 
Wel heeft elk nummer ook een eigen VOIP-account nodig. 
U kunt dus alle stappen in de workshop herhalen en zo dus meerdere telefoons met eigen nummer gebruiken. 

Voor 3 telefoons met eigen nummer heeft u dus 3 VOIP-accounts nodig en ook 3x een Linksys spa-3102. ) 

 

Oke, alle voorbereidingen zijn getroffen en het installeren kan beginnen. 
De SPA-3102 heeft u via internet gekocht, het VOIP-account is gemaakt en u heeft een 
telefoonnummer ter beschikking. (bestaand of gekocht bij Budgetphone). 

 

 

 

 

 

 



 

Verbind de “blauwe” poort met een vrije poort op uw internetrouter. 
De eventuele  bestaande telefoonaansluiting van KPN of die van uw internetprovider indien 
u belt via uw internetprovider klikt u in de “line” van de SPA ( groen). 
De telefoonaansluiting van de internetprovider vindt u ook op het modem van de provider. 
Dus vanaf de aansluiting waar NU de telefoon in geklikt is maakt u de verbinding naar de 
SPA. 
Vanaf de SPA gaat de “phone” naar uw daadwerkelijk telefoontoestel. 

De SPA komt dus in feite tussen uw huidige aansluiting. 
Makkelijkst is om het telefoonkabeltje uit uw telefoontoestel te halen en dat te verbinden 
met de “line” ingang van de SPA. 
U neemt dan een nieuw telefoonkabeltje en maakt een verbinding met de “phone” ingang 
van de SPA en uw telefoon ( daar waar u net het kabeltje had uitgehaald) 

Oké, het configureren kan beginnen. 
U kunt de webpagina van de SPA-3102 openen door het ipadres van de SPA-3102 in te tikken 
op uw browser. 
U kunt het ipadres opvragen door in de DHCP lease van uw router te kijken of u vraagt het 
gewoon aan de SPA-3102. 

Hiervoor neemt u de telefoon van de haak en drukt u op * . 
U wacht totdat u hoort: "Linksys configuration menu. Please enter the option followed by the # 
(pound) key or hang up to exit". 
U tikt nu 110 in op uw telefoontoestel en sluit af met een # 

De SPA-3102 vertelt u nu wat zijn IP-adres (meestal 192.168.0.X) X is bijvoorbeeld 100 
Schrijf het nummer op en type het in op de adresbalk van uw browser. 
Dus http://192.168.0.100 . 
 
De administratiepagina van de SPA opent en u kunt beginnen met configureren. 

http://192.168.0.100/


 

 

De setuppagina opent en u klikt rechtsboven vervolgens op “Admin logon” en daarna op 
“advanced” 

Daarna klikt up op het tabblad “Voice”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vervolgens gaat u naar het TABBLAD “Regional”. 

 
U scrollt helemaal naar onder en ziet 

 

Neem de instellingen over zoals het bovenstaand plaatje aangeeft. 

U kunt tevens meteen even de juiste tijd in stellen door de vandaag en de huidige tijd op te 
geven. 
Daarvoor tikt u in het bovenste linkerveld bijvoorbeeld 08/28  ( vandaag 28 augustus) 
en bovenste rechterveld de tijd door in te typen 15/45 ( tijd nu is 15:45 uur) 
vervolgens klikt u op “Submit All Changes” 

De webpagina opent opnieuw en u gaat vervolgens naar het tabblad “LINE 1” 

 

 



 

Nu hebt u de gegevens nodig van uw VOIP-account dat u eerder heeft aangemaakt en 
eventueel de gegevens van uw Budgetphone-account, mocht u een nummer gekocht 
hebben als u nog geen “vaste” lijn had. 
 
Als eerste wordt de configuratie omschreven met een bestaande “vaste” lijn en het 12voip-
account. 
De configuratie in samenwerking met het 12voip-account EN het Budgetphone-account is 
iets anders maar beslist niet lastiger (een paar invulvelden meer) 

Vul bij SIP Port in:  5060 
Bij Proxy vult in: sip.12voip.com 
Bij Display Name vult u in:  uw gebruikersnaam van uw 12voip account. 
Bij User ID vult u wederom uw gebruikersnaam in van uw 12 voip account 
bij Password vult u in:  het wachtwoord van uw 12voip account 

 

 

 

 

 



 

Mooi de setup is bijna klaar. 
Het enige wat nu nog moet gebeuren is een belplan invoeren. 
In het Engels heet dit een DIALPLAN en het dialplan vertelt de SPA-3102 hoe het moet 
omgaan met nummers die u intypt op uw telefoontoestel. 
U kunt zo beslissen welke nummers u gewoon via de “vaste” lijn belt en welke nummers u 
via “internet” belt. 
Uiteraard configureren we dat alle nummers via “internet” om zo maximaal voordeel te 
genieten. 
U kunt hier als u wilt het dialplan zo instellen dat er speciale tekens nodig zijn om 
bijvoorbeeld 06-nummers te kunnen bellen. 
Zo kunt u voorkomen dat de kids eindeloos 06-nummers gaan bellen . 

Op internet zijn diverse voorbeelden te vinden van dialplans. 
Het dialplan die ik hier presenteert werkt feilloos 

 

Scroll helemaal naar onder 

 

Type het onderstaand dialplan in . 
De VET gedrukte AA vervangt u door uw eigen netnummer. 
dus 20 ingeval dat u in Amsterdam woont. 
Roodgedrukt geeft aan dat u eerst een # moet drukken alvorens u een 06 nummer kiest. 
 

 ( 112<:@gw0> | 1200<:@gw0> |1233<:@gw0> |  1233<:@gw0> | #61#<:@gw0> | 
*21*<:@gw0> | #21#<:@gw0> | <#:>xxxxxxxxxxS0 | 0[89]xx. | <:0031AA>[1-9]xxxxxxxS0 | 
<0:0031>[1-57]xx. | 0900xx. | 0906xx. | 08[24578]xxxxxxxS0<:@gw0>  | 00xx.<:@gw0> ) 

Klik vervolgens op Submit All Changes om de instellingen te bewaren. 

Deze configuratie is klaar om te gebruiken. 
Ben er zeker van dat u tegoed heeft op uw 12voip-account. 
Door telkens maar 10 euro over te boeken krijgt u 90 dagen gratis bellen, daarna wordt het 
tegoed verbruikt en zult u weer moeten opwaarderen om weer te kunnen bellen. 
Als uw tegoed te weinig is om te kunnen bellen, dan hoort u dat vanzelf als u wilt bellen. 



Een stem vertelt u via de telefoon dan:  “ Your credit is too low to make this call” . 
U waardeert dan even op via IDEAL en kunt weer bellen. 
Bij normaal gebruik zullen de kosten ongeveer 30 a 40 euro zijn PER  JAAR. 

Op de site van 12voip.com kunt u meteen zien wat uw belgedrag is. 
Wie u heeft gebeld, hoe lang en wat het eventueel kostte. 
 
Ook bestaat de mogelijkheid een VOIP-app op uw mobiele telefoon te installeren. 
Er zijn diverse apps op https://www.12voip.com/mobile_voip te downloaden. 
eenmaal ingelogd bent u bereikbaar op uw “vaste” nummer terwijl u bijvoorbeeld in het 
buitenland bent. Wel moet de SPA-3102 dan uitgeschakeld zijn ( de stroomstekker uit het 
stopcontact is voldoende). 
Ook als u problemen ondervindt met de SPA-3102 (waarschijnlijk niet), kunt u de stroom van 
de SPA afhalen, in dat geval wordt automatisch de normale “vaste” lijn gebruikt. 

 

Reboot de SPA en uw internetverbinding en u kunt bellen via internet. 
Om te controleren of de SPA juist is geconfigureerd, kunt u de inlogpagina van de SPA 
opvragen. 

 

Op het tabblad “Voice” ziet u bij Registation State of u geregistreerd bent. 
Als er staat “Failed” dan hebt u waarschijnlijk ergens een fout gemaakt met uw 
gebruikersnaam en/of wachtwoord van 12voip.com. 

 

https://www.12voip.com/mobile_voip


Configuratie i.s.m. 12voip en Budgetphone 

 

De configuratie met het gekochte Budgetphone-nummer i.s.m. 12voipaccount is iets 
uitgebreider, maar beslist niet moeilijker. 

Natuurlijk hoeft u in dit geval geen telefoonkabel op “line” aan te sluiten omdat u die 
simpelweg niet heeft. 
De “groene lijn in de eerste afbeelding vervalt dan. 

 

Verder gaat de configuratie als volgt 

U logt weer in op uw SPA-3102 via http://192.168.0.X  

 

Wederom klikt u eerst op Admin login en daarna op Advanced 
Daarna klikt u op het tabblad “Voice” 

 

 

 

 

http://192.168.0.x/


U gaat naar het tabblad “LINE 1” 

 

Bij SIP Port: vult u in 5061 
Bij Proxy en Outbound proxy vult u in: sip1.budgetphone.nl 
Bij Displayname vult u de gebruikersnaam in die u in de mail van Budgetphone heeft 
gekregen. 
Bij User ID en Auth ID vult u het telefoonnummer in dat u van Budgetphone heeft gekocht. 
Bij Password vult u het wachtwoord in van uw Budgetphone-account (vermeld in mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vervolgens scrollt u verder naar “Gateway account” 

 

Bij gateway 1 vult u in : gebruikersnaamvanuw12voipaccount@sip.12voip.com 
Bij GW1 Auth ID vult u de gebruikersnaam van uw 12voip account 
Bij GW1 Password vult u uw wachtwoord in van het 12voip account. 

 

Ook nu moet u weer een dialplan opgeven. 
Deze is iets anders dan het dialplan zonder Budgetphone-account, omdat er nu bepaald 
moet worden welke route een telefoongesprek moet nemen: of via Budgetphone of via 
12voip.com. 
Wij laten al het verkeer via 12voip lopen omdat dat het goedkoopst is. 
Budgetphone hebben we enkel nodig vanwege het gekochte telefoonnummer. 
Immers, mensen moeten u kunnen bellen. 
Wel moet u ook bij Budgetphone iets aan credit aanwezig hebben op uw account. 
Zet er 5 euro op want daarna wordt het nooit meer gebruikt. Maar zonder credit wil 
Budgetphone NIET werken. Verder wordt alles met 12voip verrekend. 

( 112xS0<:@gw0 > | <9,:>[*#x].<:@gw0> |  0900xx.<:@gw1>  |  0906xx.<:@gw1>  |  
0[689]xx.<:@gw1>  | <:0031AA>[2-8]xx.<:@gw1> | <0:0031>[1-9]xx.<:@gw1>  | 
08[24578]xxxxxxxS0<:@gw0> |  00xx.<:@gw1>  ) 

 

BIJ AA vult u weer het netnummer in van u stad 20 voor Amsterdam, 

Ook nu bewaart de instelling weer door te klikken op “Submit All Changes” 

U bent klaar en kunt bellen. 
 

 

 

mailto:gebruikersnaamvanuw12voipaccount@sip.12voip.com

