
De Woning-app op de iPhone, 
iPad en iPod touch gebruiken 
Met de Woning-app kunt u veilig de producten bij u thuis 
bedienen vanaf uw iOS-apparaat. 

Met de Woning-app kunt u veilig elk accessoire met het plaatje 'Works with Apple 
HomeKit' bedienen. U kunt uw accessoires ook per kamer organiseren, meerdere 
accessoires tegelijkertijd gebruiken, uw woning bedienen met Siri en meer. 

Voordat u begint 

• Werk de iPhone, iPad of iPod touch bij naar de nieuwste versie van iOS.

• Zorg ervoor dat u een of meer HomeKit-accessoires hebt. Zoek naar het plaatje
'Works with Apple HomeKit' op de productverpakking.

• Log op uw iOS-apparaat in bij iCloud met uw Apple ID en schakel iCloud-
sleutelhanger en Woning in, zodat u Woning-gebruikers kunt wijzigen en uw
accessoires op al uw apparaten kunt gebruiken.

• Om accessoires en woningautomatisering te kunnen configureren , moet
u Woning toestaan om uw locatie te gebruiken.

https://support.apple.com/nl-nl/HT208280
https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
https://support.apple.com/nl-nl/HT
https://support.apple.com/nl-nl/HT204085
https://support.apple.com/nl-nl/HT204085
https://support.apple.com/nl-nl/HT203033


HomeKit-accessoires configureren 

Om met uw slimme woning aan de slag te gaan, voegt u lampen, sloten, 
thermostaten en andere HomeKit-accessoires toe. Voordat u uw accessoire 
configureert: 
• Controleer of het accessoire is ingeschakeld en in de buurt is. 

• Kijk in de handleiding van uw accessoire of er extra hardware nodig is om het 
accessoire met HomeKit te laten werken. 

 

 

      



Een accessoire toevoegen: 

1. Open de Woning-app en tik op 'Voeg accessoire toe' of op . 

2. Als het accessoire wordt weergegeven, tikt u erop. Als u wordt gevraagd om 
een accessoire aan het netwerk toe te voegen, tikt u op 'Sta toe'. 

3. Scan met de camera op uw iOS-apparaat de achtcijferige HomeKit-code of de 
QR-code op het accessoire of in de bijbehorende documentatie. Als u een 

iPhone 7 of nieuwer met iOS 11 gebruikt en er op het accessoire staat, kunt 
u het accessoire toevoegen door uw iPhone er dicht bij te houden. 

4. Voeg informatie over uw accessoire toe. 

5. Tik op 'Volgende' en vervolgens op 'Gereed'. 

Voor sommige accessoires, zoals Phillips Hue-lampen en Honeywell-thermostaten, is aanvullende 
configuratie met de app van de fabrikant vereist. 

 

https://support.apple.com/nl-nl/HT204893#details


 

      

 

 

 

 



Gegevens voor uw accessoire wijzigen 

Bewerk gegevens over uw accessoires, zoals hun namen en waar ze zich 
bevinden. Dit helpt Siri om uw accessoires te identificeren wanneer u Siri gebruikt 
om uw woning te bedienen. 

Gegevens voor een accessoire bewerken: 
1. Tik op het tabblad 'Woning'. 

2. Houd een accessoire ingedrukt. 

3. Tik op 'Details' en voeg de volgende gegevens toe: 
• 'Naam': geef uw accessoire een naam waaraan u het in Woning kunt 

herkennen en waarmee u het door Siri kunt laten bedienen. 

• 'Kamer': wijs een kamer toe waar het accessoire zich bevindt, bijvoorbeeld 
de woonkamer. 

• 'Type': selecteer het type accessoire, zoals een schakelaar of lamp. 

• 'Zet in favorieten': schakel dit in om het accessoire te bedienen in het 
bedieningspaneel, op de tab 'Woning' en op uw Apple Watch. 

• 'Status en berichtgeving': schakel dit in om te zien welke accessoires zijn 
ingeschakeld boven in de tab 'Woning' en meldingen te ontvangen voor 
bepaalde HomeKit-accessoires. 

• 'Groepeer met andere accessoires': groepeer accessoires om ze te kunnen 
behandelen als één accessoire. 

4. Tik op 'Gereed'. 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.apple.com/nl-nl/HT208280
https://support.apple.com/nl-nl/HT208280
https://support.apple.com/nl-nl/HT204893#room
https://support.apple.com/nl-nl/HT202769
https://support.apple.com/nl-nl/HT202769


Accessoires organiseren per kamer en 
per zone 

U kunt in de Woning-app verschillende kamers aanmaken, zodat u kunt bijhouden 
waar uw accessoires zich bevinden. In iOS 11 kunt u bovendien kamers 
groeperen in een zone, bijvoorbeeld 'Boven' of 'Beneden'. 

    

 

 



Een kamer toevoegen en er accessoires aan toewijzen 

Een kamer toevoegen: 
1. Tik op de tab 'Kamers'. 

2. Tik linksboven op  en vervolgens op 'Kamerinstellingen'. 

3. Tik op 'Voeg kamer toe'. 

4. Geef uw kamer een naam, bijvoorbeeld 'Woonkamer'. Als u de 
kamerachtergrond wilt wijzigen, tikt u op 'Maak foto' of 'Kies uit bestaande'. 

5. Tik op 'Bewaar'. 

Accessoires toevoegen aan een kamer: 
1. Houd een accessoire ingedrukt op de tab 'Woning' of de tab 'Kamers'. 

2. Tik op 'Details' en vervolgens op 'Kamer'. 

3. Selecteer een kamer voor het accessoire en tik vervolgens op 'Gereed'. 

Als u tussen verschillende kamers wilt navigeren, tikt u op de tab 'Kamers' onder 
in het scherm en veegt u vervolgens naar rechts of links over het scherm of tikt u 

linksboven op . Om de volgorde van de kamers te wijzigen, tikt u 

achtereenvolgens op , 'Kamerinstellingen' en 'Wijzig'. Vervolgens sleept u de 
kamers in de gewenste volgorde. 

Kamers organiseren in een zone 

In iOS 11 kunt u kamers samenvoegen in een zone, zodat u verschillende 
plekken in huis eenvoudig met Siri kunt bedienen. Als u een huis met twee 
woonlagen hebt, kunt u de kamers op de begane grond bijvoorbeeld toewijzen 
aan de zone 'Beneden'. U kunt dan aan Siri vragen "Doe het licht beneden uit'. Dit 
doet u als volgt: 

1. Tik op de tab 'Kamers', tik linksboven op  en vervolgens op 
'Kamerinstellingen'. 

2. Tik op een kamer, bijvoorbeeld 'Woonkamer'. 

3. Tik op 'Zone'. Tik op een bestaande zone of tik op 'Maak nieuwe aan' en geef 
de nieuwe zone een naam. 

4. Tik op 'Gereed'. 

Als u meer kamers aan een zone wilt toevoegen, volgt u voor elke kamer de 
stappen hierboven. 

 



      

 

 

 

 



Uw accessoires bedienen 

Hier leest u hoe u uw accessoires in- en uitschakelt, waar u eventuele extra 
regelaars vindt en hoe u snel de statusgegevens controleert: 
• Accessoires in- of uitschakelen: tik op de tab 'Woning' of 'Kamers' op een 

accessoire om het in of uit te schakelen. Voor sommige accessoires, zoals een 
thermostaat, houdt u het accessoire ingedrukt om de regelaars ervan te zien. 
Wilt u dit ook kunnen doen vanuit het bedieningspaneel* of vanaf uw 
Apple Watch? Voeg uw accessoire dan toe aan uw favorieten. 

• Extra functies gebruiken: sommige accessoires, zoals lampen en thermostaten, 
bieden functies zoals regelaars voor helderheid, kleur en temperatuur. Houd 
het accessoire ingedrukt om extra functies te zoeken en aan te passen. 

• De status van uw accessoire controleren: met Status en berichtgeving kunt u 
zien welke accessoires zijn ingeschakeld. Zo kunt u bovenaan in de tab 
'Woning' zien hoeveel lampen er ingeschakeld zijn. Tik op 'Details' onder de 
status voor meer informatie. 

Wilt u uw HomeKit-accessoires bedienen met alleen uw stem? Meer informatie 
over hoe u Siri gebruikt om uw woning te bedienen. 

*Met het bedieningspaneel kunt u maximaal negen accessoires bedienen die u aan uw favorieten 
hebt toegevoegd. 

 

https://support.apple.com/nl-nl/HT202769
https://support.apple.com/nl-nl/HT204893#details
https://support.apple.com/nl-nl/HT204893#details
https://support.apple.com/nl-nl/HT208280


      

 

 

 

 



Een scène aanmaken om meerdere 
accessoires te bedienen 

Met 'Scènes' kunt u tegelijkertijd meerdere accessoires bedienen. U kunt 
bijvoorbeeld een scène met de naam 'Thuiskomst' aanmaken die met een enkele 
tik alle lichten aandoet en de voordeur ontgrendelt. Dit doet u als volgt: 
1. Open de Woning-app en tik op de tab 'Woning' of 'Kamers' en vervolgens 

op . 

2. Tik op 'Voeg scène toe'. 

3. U kunt een scène uit de suggesties kiezen of een aangepaste scène 
aanmaken. 

4. Tik op 'Voeg accessoires toe of verwijder ze'. 

5. Tik op de accessoires die u wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.  

6. Houd een accessoire ingedrukt om de instellingen ervan aan te passen. 

7. Tik voor een voorvertoning van de scène op 'Test deze scène'. Wilt u toegang 
tot uw scène vanaf de tab 'Woning', het bedieningspaneel en uw Apple Watch? 
Schakel dan 'Toon in favorieten' in. 

8. Tik op 'Gereed'. 

Tik op de scène om deze in of uit te schakelen of vraag het Siri. U kunt op elk 
moment accessoires aan een scène toevoegen of eruit verwijderen. Houd een 
scène ingedrukt en tik vervolgens op 'Details'. 

Wilt u een scène automatisch uitvoeren op een bepaalde tijd of locatie, wanneer 
een sensor iets detecteert of wanneer een accessoire wordt in- of uitgeschakeld? 
Lees hoe u uw accessoires kunt automatiseren. 

 

  

https://support.apple.com/nl-nl/HT207057


      

 

 

 

 



Meldingen voor uw accessoires 
ontvangen 

In iOS 11 en hoger kunt u configureren dat u meldingen wilt ontvangen voor 
bepaalde HomeKit-accessoires,*zoals sloten en sensoren, om u te waarschuwen 
wanneer een accessoire iets detecteert of op een bepaald tijdstip van de dag. Als 
u bijvoorbeeld een deursensor hebt, kunt u een melding ontvangen wanneer de 
deur opengaat wanneer u thuis bent. Dit doet u als volgt: 
1. Houd uw vinger op een accessoire en tik vervolgens op 'Details'. 

2. Tik op 'Status en berichtgeving'. 

3. Schakel 'Sta berichtgeving toe' in en kies vervolgens uit deze opties: 
• 'Tijd:' stel een tijd in waarop u waarschuwingen wilt ontvangen van uw 

accessoire. 

• 'Mensen': ontvang waarschuwingen wanneer u of iemand anders het huis in 
of uit gaat. Als u deze optie kiest, moet u een woninghub configureren en 
zorgen dat iedereen die uw woning kan bedienen, 'Deel mijn locatie' 
ingeschakeld heeft en een primair apparaat geselecteerd heeft in 
'Instellingen' > [hun naam] > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie'. 

4. Sluit af door linksboven op 'Vorige' te tikken en vervolgens op 'Gereed'. 

Wilt u meldingen ontvangen voor uw HomeKit-accessoires wanneer u niet thuis 
bent? Configureer dan een woninghub zodat u uw HomeKit-accessoires op 
afstand kunt bedienen. 

*Niet alle HomeKit-accessoires ondersteunen meldingen. 

 

  

https://support.apple.com/nl-nl/HT207057
https://support.apple.com/nl-nl/HT207057
https://support.apple.com/nl-nl/HT207057


      

 

 

 

 



De bediening van uw woning delen 

Om anderen te kunnen uitnodigen om uw accessoires te bedienen, moeten u en 
de mensen die u uitnodigt, zijn ingelogd bij iCloud en iOS 11.2.5 of hoger 
gebruiken. U moet daarnaast thuis zijn of een woninghub hebben ingesteld in uw 
woning. 

Anderen uitnodigen: 

1. Tik op de tab 'Woning' en tik linksboven op . 

2. Tik op 'Nodig uit'. 

3. Voer de Apple ID van de persoon in die deze voor iCloud gebruikt. 

4. Tik op 'Nodig uit'. 

De ontvanger krijgt een melding in de Woning-app op zijn of haar iOS-apparaat. 

Een uitnodiging accepteren: 

1. Open de Woning-app en tik op . 

2. Tik op 'Woninginstellingen'. 

3. Tik op 'Accepteer' en vervolgens op 'Gereed'. 

Nadat u de uitnodiging hebt geaccepteerd, tikt u op en vervolgens op de naam 
van de woning om deze te bedienen. 

Lees hoe u een woninghub configureert om uw accessoires van buiten af te 
bedienen en toegangsrechten te wijzigen voor mensen die u uitnodigt. 

 

https://support.apple.com/nl-nl/HT207057
https://support.apple.com/nl-nl/HT207057
https://support.apple.com/nl-nl/HT207057


      

 

 

 

 



De gegevens van uw woning verwijderen 
of accessoires opnieuw instellen 

Gaat u verhuizen en wilt u uw nieuwe woning met uw accessoires configureren en 
bedienen? U kunt uw woning verwijderen en uw accessoires handmatig opnieuw 
instellen. 

De gegevens van uw woning verwijderen: 
1. Open de Woning-app en tik op de tab 'Woning'. 

2. Tik op . 

3. Scrol naar beneden en tik op 'Verwijder woning'. Tik vervolgens op 'Verwijder' 
ter bevestiging. 

4. Mogelijk moet u al uw accessoires opnieuw instellen. Als u een accessoire 
opnieuw wilt instellen, kijkt u of er een knopje op het accessoire zit, raadpleegt 
u de handleiding of neemt u contact op met de fabrikant. 

 
 


