Gegevens van iphone naar android

Makkelijk foto’s, apps en contacten overzetten van iPhone naar Samsung? Met het handige Smart Switch van Samsung zet je gegevens eenvoudig over tussen verschillende telefoons. Dit kan op twee makkelijke manieren: draadloos met de app of via de computer. Lees hier stap voor stap hoe dit werkt. Je kunt op verschillende manieren bestanden en
gegevens overzetten van een iPhone naar een telefoon van Samsung. Welke? Je ontdekt ze hieronder. Met de Smart Switch-app zet je een kopie van je iCloud over op je Samsung-telefoon. Op die manier zet je makkelijk persoonlijke gegevens en foto’s over van je oude iPhone naar je nieuwe Samsung-telefoon. Belangrijk hiervoor is dat iCloud op je
iPhone aanstaat. Ga op je iPhone naar Instellingen en daarna naar iCloud. Selecteer nu welke bestanden je in je back-up wilt hebben. Zodra je iCloud-kopie is gemaakt, volg je de volgende stappen om gegevens over te zetten van iOS op je iPhone naar Samsung: Stop je simkaart in je nieuwe Samsung.Zet je Samsung-telefoon aan en doorloop de
opstartinstellingen van je nieuwe telefoon.Download, na het doorlopen van de opstartinstellingen, in de Google Play Store de Smart Switch-app.Start de app, selecteer iOS-apparaat en druk op Start.Vul het e-mailadres in van je iCloud-account en log in. Dit moet hetzelfde e-mailadres zijn waarmee je op je iPhone de iCloud-kopie maakte.Je Samsung
downloadt nu jouw gegevens uit je iCloud.Je Samsung toont welke gegevens je allemaal kunt importeren. Selecteer wat je wilt downloaden naar je Samsung en druk op Importeren.Het importeren kan een paar minuten duren. Na de melding ‘Inhoud overgedragen’ staan de gegevens op je Samsung-telefoon. Je kunt een iPhone-back-up ook opslaan op
je computer of laptop. Dit doe je door ‘m met een kabel te verbinden met je Windows-computer of Mac. Ook dan kun je met Smart Switch je gegevens makkelijk overzetten. Bijvoorbeeld naar je Samsung Galaxy S22. Zo werkt dat: Download Smart Switch op je computer of Mac.Start Smart Switch.Selecteer je iPhone.Je kunt nu kiezen welke gegevens
je wilt overzetten naar je Samsung-telefoon.Druk op Start transfer.Je gegevens worden nu overgezet! Ook een optie: gegevens overzetten van iPhone naar Samsung via Google Via Google kun je ook makkelijk foto’s, contacten en apps overzetten van iPhone naar Samsung. Het handige eraan? Dit gaat allemaal via de cloud. Zo maak je dus automatisch
een back-up van je gegevens! Zo zet je gegevens over van iPhone naar Samsung via Google. Maak een Google-account aan.Maak op je iPhone een back-up van je gegevens naar je Google-account. Dit doe je als volgt:Druk op Wachtwoord en accounts.Druk op Nieuwe account en selecteer Google.Druk daarna onder Accounts op je Googleaccount.Selecteer nu welke gegevens je wilt synchroniseren door de sliders op groen te zetten.Download op je iPhone de Google Foto’s-app om ook van je foto’s een back-up te maken. Log hiervoor in op hetzelfde Google-account.Pak nu je Samsung-telefoon erbij.Ga op je Samsung-telefoon naar het Instellingenmenu.Ga naar Accounts en druk op
Account toevoegen.Selecteer Google en log in met hetzelfde Google-account als op je oude iPhone.Na het inloggen worden je gegevens gesynchroniseerd. Je hebt succesvol je contacten en andere gegevens overgezet van je iPhone naar je Samsung-telefoon!Download op je Samsung de Google Foto’s-app en log in met hetzelfde Google-account. Uit de
cloud downloadt je Samsung-telefoon nu de foto’s die je met je iPhone hebt gemaakt. Dit gaat via internet en niet via Bluetooth. Alles over overstappen van telefoon Gegevens overzetten van een iPhone naar een ander merk Android-telefoon Met Smart Switch kun je van elke iPhone contacten overzetten naar elke Samsung. Naar de Samsung Galaxy
S21 5G, maar ook naar de betaalbare Samsung Galaxy A52. Ideaal om makkelijk over te stappen van een iPhone naar een Samsung. Maar wat als je van een iPhone overstapt naar een ander merk Android-telefoon? Ook dan kun je makkelijk foto’s, contacten en gegevens overzetten. Onze Toestelhulp helpt je met het overzetten van gegevens. Zo zie je
precies hoe het werkt en hoe je dit het beste doet. Overstappen was nog nooit zo makkelijk. Ga hier naar de Toestelhulp om gegevens over te zetten van iPhone naar Android. Overstappen naar de beste Samsung-telefoon? Het kan! Stel je favoriete exemplaar samen en sluit meteen een betaalbaar abonnement af. Zeg je juist jouw Android-telefoon
vaarwel en stap je over op een iPhone? Ook dan kun je gegevens overzetten. Van contacten tot foto’s en van app-data tot je gegevens. Ook hiervoor komt onze Toestelhulp van pas. Je ziet hier duidelijk hoe je gegevens overzet van Android naar iPhone. Succes! Stap je over van iOS naar Android? Je kunt gegevens zoals telefoonnummers en foto’s
gewoon meenemen. Zonder kabels, zonder gedoe: je moet alleen even weten hoe! Ontdek hier hoe het werkt. Het overzetten van gegevens begint op je oude telefoon. Je hebt namelijk eerst een back-up nodig voordat je gegevens kunt overzetten. Die nieuwe Samsung mag dus nog heel even in de verpakking blijven!Je zet gegevens van iOS naar
Android het makkelijkst over via Google Drive. Daarmee komt de back-up namelijk op je Google-account te staan. En kun je al je gegevens op je nieuwe Android-telefoon downloaden.Het eerste dat je dus moet doen? De app Google Drive downloaden op je iPhone en inloggen met je Google-account. Heb je die nog niet? Geen probleem, je kunt er een
gratis aanmaken.Stap 2: back-up maken in Google DriveZodra je bent ingelogd op Google Drive kan het echte werk beginnen. Je kunt nu een back-up maken om straks gegevens van bijvoorbeeld je iPhone 14 naar Android over te zetten. Zorg dat je telefoon is verbonden met wifi. Goed om vooraf te weten: het maken van een back-up kan lang duren.
Zeker als je veel foto’s overzet duurt het soms een paar uur voordat de back-up klaar is. Moet je straks de deur uit? Misschien kun je dan beter wachten tot je wat langer de tijd hebt.Ga voor het maken van de back-up op je iPhone naar Google Drive en doe het volgende: Druk linksboven op de drie streepjes. Druk op ‘Instellingen’. Druk op ‘Back-up’. Je
kunt nu een back-up maken van je contacten, agenda-afspraken en foto’s. Per categorie kun je aangeven of je wel of geen back-up wilt. Ben je er klaar voor? Druk dan op ‘Back-up starten’. Google Drive gaat voor je aan het werk. Je ziet nu ook hoe lang het back-uppen ongeveer duurt. Stap 3: bestanden overzetten van iOS naar AndroidHeb je van alle
bestanden een back-up gemaakt? Mooi! Dan kun je eindelijk je nieuwe Samsung of andere Android-topper erbij pakken. Nu kun je namelijk de bestanden overzetten van iOS naar Android.Zet je Android-telefoon aan en doorloop de opstartinstellingen. Zorg dat je met hetzelfde Google-account inlogt als op je iPhone. Daarna doet jouw nieuwe telefoon
de rest. Hij zet je contacten, agenda-items en foto’s automatisch over van iOS naar Android. Klus geklaard!Tijd over? Doe een Android-updateNadat je gegevens zijn overgezet is je Android-telefoon klaar voor gebruik. Genieten van de nieuwste functies? Check dan of de nieuwe Android-update voor jouw topper beschikbaar is. Je hebt dan niet alleen
de laatste versie, maar zo is je telefoon ook het beste beveiligd. Twee vliegen in één klap.Overstap van iOS naar Android geslaagd! En nu?Na het overzetten van de gegevens zit het werk voor je iPhone erop. Voorkom dat-ie niet onnodig wegstoft onderin de la. Je kunt hem bijvoorbeeld verkopen of aan iemand anders geven. Ook slim: bij KPN kun je
een oude telefoon inleveren. Wij recyclen hem dan op een verantwoorde manier. En het mooie is? Je krijgt er nog geld voor ook, wat we verrekenen met je abonnement.Wil jij juist de omgekeerde weg bewandelen? Natuurlijk kun je ook overstappen van Android naar iOS. In vijf stappen neem je alle bestanden van je oude telefoon mee naar je nieuwe
iPhone. Zo raak je ook op die manier geen mooie foto’s kwijt. Goed geregeld!Ontdek de Samsung S21, Samsung S21 Plus en Samsung S21 Ultra! Je kunt contactpersonen van een iPhone naar een Android overzetten met behulp van Google Drive, Gmail, of een “vCard”-bestand. Het synchroniseren van iPhone-contacten naar Google Drive of Gmail
maakt het mogelijk om ze te downloaden op een Android-telefoon. Het maken van een vCard-bestand en deze vervolgens inladen op Android, zal ook alle contacten overzetten. Bekijk de homepagina van Business Insider Nederland voor meer artikelen. Als je overstapt van een iPhone naar een Android, of als je twee telefoons tegelijk wilt hebben, moet
je je contacten overzetten. En terwijl het overzetten van contacten vroeger net zo eenvoudig was als het verwisselen van een simkaart, moet je nu waarschijnlijk de gegevens handmatig verplaatsen. Gelukkig zijn er drie eenvoudige manieren om je contacten over te zetten van een iPhone naar een Android. We vertellen je hoe je dat doet. Als je jouw
contacten naar Google Drive synchroniseert, kun je elk contact op je apparaat overzetten. Download de Google Drive-app op je iPhone en log in met het Google-account dat je op je Android wilt gebruiken.Tik op de drie lijnen in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op Instellingen of Settings. Open de instellingen van je Google Drive. Afbeelding:
William Antonelli/Insider Tik op Back-up. Als je deze optie niet ziet, betekent dit waarschijnlijk dat jouw organisatie de gegevens die je met Google kunt delen beperkt. Als het verschijnt, selecteer dan de "Backup" optie. Afbeelding: William Antonelli/Insider Tik op de pagina die wordt geopend op Contacten en zorg ervoor dat de schuifregelaar is
ingeschakeld, ga terug en tik op Back-up starten. Dit kan even duren, want het is afhankelijk van het aantal contacten en of je ook een back-up wilt maken van agenda-afspraken en foto's. Stel Google Drive in om je contacten op te slaan. Afbeelding: William Antonelli/Insider Zodra er een back-up is gemaakt, log je in op hetzelfde Google-account op
jouw Android-telefoon. Al je contacten zullen worden overgedragen. Je kunt contacten ook synchroniseren met Gmail. Dit zet echter alleen de contacten over die zijn gekoppeld aan je Gmail-account. Houd er ook rekening mee dat je van tevoren een ingeschakeld Gmail-account op je iPhone moet hebben om dit te doen. Open op je iPhone de app
Instellingen of Settings en tik op de optie Mail.Tik op Accounts en selecteer vervolgens het Gmail-account dat je op jouw Android wilt gebruiken. Tik op "Accounts" om al je gekoppelde e-mailaccounts te zien. Afbeelding: William Antonelli/Insider Zorg ervoor dat op de pagina die opent, de schuif Contacten of Contacts is ingeschakeld. Zet de optie
"Contacten" of "Contacts" aan. Afbeelding: William Antonelli/Insider Log nu in op je Android-telefoon met datzelfde Gmail-account. Alle contacten van dat Gmail-account zouden automatisch moeten overgaan. Een vCard - ook bekend als een .VCF-bestand - is een standaard bestand voor het opslaan van contactgegevens. Elke telefoon kan dit lezen
waardoor het perfect is voor het overbrengen van contacten. Open op je iPhone de app Instellingen en tik bovenaan je naam.2. Tik op iCloud en zorg ervoor dat Contacten is ingeschakeld in de lijst met apps. Zorg ervoor dat je contacten in iCloud zijn opgeslagen. Afbeelding: William Antonelli/Insider Ga nu op je Android-apparaat naar icloud.com en
log in op je iCloud-account.Zodra je bent ingelogd, tik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van Chrome en selecteer je Desktop site. Laad de desktopversie van iCloud. Afbeelding: William Antonelli/Insider In de nieuwe desktopversie van iCloud selecteer je Contacten en tik je vervolgens op het kleine tandwielpictogram linksonder.In het menu
dat opent, tik je op Select all of Alles selecteren en vervolgens op Export vCard of vCard exporteren. Selecteer al je contacten en exporteer ze. Afbeelding: William Antonelli/Insider Het .VCF-bestand wordt gedownload naar de bestanden-app van je telefoon. Dit kan Files by Google, Mijn Bestanden, My Files of iets dergelijks heten. Ga naar deze
bestanden-app en open het .VCF-bestand.Wanneer je wordt gevraagd of je de contacten wilt importeren, tik je op OK. Bevestig dat je de vCard wilt importeren. Afbeelding: William Antonelli/Insider Je contacten worden geladen. Lees ook:
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