
  

  

                      PSN card inwisselen 

Als je een enthousiaste PlayStation gamer bent, is de PSN Card ideaal. Je kunt onder andere games, 
toepassingen en add-ons kopen in de PlayStation Store. Het inwisselen van je PSN code kan via 
consoles, twee websites, de PlayStore app en de PlayStation TV. Per inwissel mogelijkheid leggen wij je 
stap voor stap uit hoe je dit precies kunt doen.

PSN card inwisselen via PS4 doe je zo:
 
1. Op de Playstation 4 selecteer jij je lokale gebruikersaccount.
2. Open het Functies menu door op je bedieningspad de toets omhoog te drukken.
3. Ga nu naar ‘Instellingen’ en selecteer vervolgens de optie ‘PSN℠’.
4. Ga naar je ‘Accountinformatie’, kies voor ‘Portemonnee’ gevolgd door ‘Geld toevoegen’ en druk 
    op de X-toets.
5. Hier zie je de optie ‘Code inlossen’, selecteer deze om je code in te wisselen.
6. Vul de 12-cijferige PSN code in en kies ‘Doorgaan’.   

PSN card inwisselen via PlayStation Vita doe je zo:
 

1. Op de PlayStation Vita open je de PlayStation Store.

2. Selecteer de optie ‘Code inlossen’. 

3. Vul nu je PSN code in en kies ‘Doorgaan’.

PSN card inwisselen via PS3 doe je zo:
 

1. Start door je op de PlayStation 3 aan te melden bij je lokale gebruikersaccount en;

 a. ga naar accountbeheer en selecteer de optie ‘Code inlossen’.

 b. ga naar de PlayStation Store en blader helemaal naar de onderkant van het linkermenu. 

2. Selecteer vervolgens ‘Codes inlossen’.

3. Vul je PSN code in en kies ‘Doorgaan’. 
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PSN card inwisselen via de PlayStation website doe je zo:
 

1. Surf naar http://store.sonyentertainmentnetwork.com

2. Nadat je bent aangemeld met je Aanmeldings-ID en wachtwoord zie je rechtsboven je Online-ID 

    naam staan. Ga hier met je muis overheen en klik op ‘Code inwisselen’ in het dropdown menu.

3. Nu kun je de 12-cijferige PSN code invullen en klikken op ‘Doorgaan’.

PSN card inwisselen via de accountbeheerwebsite doe je zo:
 

1. Surf naar http://account.sonyentertainmentnetwork.com

2. Meld je aan door in te loggen met je Aanmeldings-ID en wachtwoord.

3. Klik op ‘Prepaidcard verzilveren’ onder de categorie Account.

4. Vul tot slot je PSN code in en klik op ‘Doorgaan’.

PSN card inwisselen via de PlayStation App doe je zo:
 

1. Pak je mobiele apparaat erbij en open de PlayStation App.

2. Nadat je bent aangemeld met je Aanmeldings-ID en wachtwoord tik je linksboven op ‘Store’.

3. Hierdoor opent de browser zich en wordt je naar de PlayStation Store gebracht. Bovenaan zie je 

    een menu. Tik op het icoon aan de rechterkant.

4. Tik op ‘Codes inlossen’.

5. Vul je ontvangen 12-cijferige PSN code in en tik op ‘Doorgaan’.

PSN card inwisselen via de PlayStation TV doe je zo:
 

1. Op de PlayStation TV open je de PlayStation Store.

2. Selecteer de optie ‘Code inlossen’. 

3. Vul nu je 12-cijferige PSN code in en kies ‘Doorgaan’.

Nu je de PSN code hebt ingevoerd via één van de bovengenoemde manieren, wensen wij je veel 
PlayStation game plezier!

Koop direct een Playstation Network Card
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