		

Inwisselen van je Steam Wallet code

Games, updates, downloadbare content, je kunt het allemaal kopen met een Steam Gift Card. Zodra je
de Steam code hebt ingewisseld wordt dit bedrag toegevoegd aan je Steam Wallet. Is deze kaart nieuw
voor je en heb je geen idee hoe je de code kunt inwisselen? Geen probleem! Wij leggen het je uit in
deze instructie.

Inwisselen Steam Wallet code via de website doe je zo:
1. Ga naar steampowered.com/wallet
2. Aan de linkerkant staat Kies een optie om te beginnen. Klik hieronder op ‘Inloggen’ en log in met je
Steam-Accountnaam en wachtwoord.
3. Voer nu je Steam Wallet code in, hier Steam-portemonneecode genoemd, en klik op ‘Doorgaan’.
4. Het kan gebeuren dat je wordt gevraagd om je adres in te voeren. Dit zal alleen voorkomen als het
de eerste keer is dat je een Steam code inwisselt. Op deze manier bepaalt Steam de juiste
muntheenheid.

Inwisselen Steam Wallet code via de website doe je zo:
1. Open het programma Steam op je computer. Het programma Steam is verkrijgbaar voor PC, Mac
en Linux.
2. Steam opent zich in een klein scherm. Log in met je accountgegevens.
3. Nadat je bent ingelogd zie je rechtsboven je gebruikersnaam. Klik hier op en kies voor de optie
‘Accountgegevens’.
4. Nu wordt in het programma Steam de browser geopend en kom je terecht op de account pagina. Aan
links zie je Licenties en abonnement en aan rechts zie je Jouw Steam-account met hieronder de
optie ‘Geld toevoegen aan je Steam-portemonnee’. Klik hierop.
5. Klik aan de rechterkant op ‘Steam-portemonneecode inlossen’.
6. Voer je Steam code in en klik op ‘Doorgaan’.
7. Het kan gebeuren dat je wordt gevraagd om je adres in te voeren. Dit zal alleen voorkomen als het
de eerste keer is dat je een Steam code inwisselt. Op deze manier bepaalt Steam de juiste
muntheenheid.
8. Via de Big-Picture modus kun je de code inwisselen door op ‘Web’ te klikken. Zo ga je naar de
browser en kun je weer naar steampowered.com/wallet

Je hebt nu de Steam Wallet code ingewisseld via de website of het programma Steam op je computer
of Mac. Wij wensen je veel Steam gameplezier!
Direct Steam Gift Card kopen

