
  

  

            Xbox Live code invoeren 

Een Xbox Live code geeft je toegang tot alle voordelen dat een Xbox Live Gold abonnement met zich 
meebrengt. je hoeft de code alleen nog maar te verzilveren. Dit heb je binnen een mum van tijd gedaan 
dankzij deze invoerinstructies. Zet je computer of Xbox console aan en ga aan de slag!

Xbox Live code invoeren via de Xbox website doe je zo:
 
1. Surf naar de website http://xbox.nl.  
2. Bovenaan in het hoofdmenu ga je met je muis op ‘Xbox Live Gold’ staan en klik je op ‘Code 
    inwisselen’. 
3. Meld je op dit scherm aan met je Microsoft account. Heb je nog geen Microsoft account? Klik dan 
    op ‘Registreren nu’ en maak een account aan.
4. Klik op ‘Inwisselen’.
5. Vul je 25 tekens lange Xbox Live code in en klik op bevestigen. 

Xbox Live code invoeren via PC of tablet met Windows 8.1 doe je zo:
 

1. Klik of tik op de ‘Store’ tegel op je Windows 8 startscherm.

2. Kies voor ‘Account’ en klik op ‘Mijn account’ in de store.

3. Vul je 25 tekens lange Xbox Live code in.

Xbox Live code invoeren via de Xbox 360 doe je zo:
 

1. Besluit voor welk account jij de Xbox Live code wilt gebruiken en meld je bij Xbox Live aan met 

    dit account.

2. Druk op de Guide button. Dit is de middelste knop op je controller.

3. Kies voor ‘Games & Apps’ en klik op ‘Redeem code’ om je 25 tekens lange code in te voeren.

4. Vul nu de Xbox Live code in en klik op ‘Done’. 

5. Klik op ‘Yes’ om te bevestigen dat je de code hebt ingewisseld.
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  Xbox Live code invoeren via de Xbox One doe je zo:
 

1. Ga naar ‘Games’ en kies voor de optie ‘Use a code’. Wil je de Xbox One verbaal deze opdracht geven?   

    Zeg dan ‘Xbox, use code’.

2. Meld je nu aan.

3. Kies ‘Or enter the 25-character code’ en vul de Xbox Live code in.

Xbox Live code invoeren via de Windows Phone 8 doe je zo:
 
Via de Portemonnee app

1. Pak je Windows Phone 8 erbij en open de Portemonnee app.
2. Ga naar onderen op je scherm en tik op ⊕
3. Kies ‘Microsoft-gift card’.
4. Vul de 25 tekens lange Xbox Live Gold code in.

Via Xbox Video

1. Tik op de ‘Xbox Video’ tegel of zoek desbetreffende optie in de lijst met apps.
2. In het deelvenster tik je op ‘Meer’ gevolgd door ‘Instellingen’.
3. Bij de ‘Instellingen’ tik je op ‘Code inwisselen’.
4. Meld jezelf indien nodig aan op de webpagina die zich nu opent en tik op ‘Inwisselen’.
5. Vul de Xbox Live code in en tik vervolgens op ‘Bevestigen’.

Nu je de Xbox Live code hebt ingevoerd via één van deze apparaten, wensen wij je veel Xbox Live Gold 
game plezier!

Direct Xbox Live kopen
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