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Deze handleiding is bedoeld voor klanten die géén gebruik maken van een geautomatiseerde voicemail 

oplossing. 

Afluisteren voicemail en wijzigen tijdelijke of permanente voicemail tekst: 

Om de voicemail tekst in te spreken volgt u de onderstaande stappen: 

• Druk op , ‘Voicemail menu’, ‘VM MENU’ of bel *95. Raadpleeg het 

voizXL support team welke optie voor u van toepassing is. 

• Voer uw wachtwoord in; het standaard wachtwoord is 0000; sluit af met 

de toets #. U hoort nu of u nieuwe berichten hebt. Indien gewenst kunnen 

wij een 4-cijferig wachtwoord naar keuze instellen. 

• Kies voor optie 0 om de ‘Mailbox options’ te openen 

• Kies optie 1 om een ‘permanente voicemail’ op te nemen. Kies voor 

optie 4 om een ‘tijdelijke voicemail’ op te nemen. 

• Wacht op de start toon en begin met het inspreken van uw 

welkomstboodschap; wanneer u klaar bent met het inspreken drukt u op 

de toets # om te stoppen met opnemen. 

• Kies vervolgens een van de volgende opties om verder te gaan: toets 1 

om uw nieuwe boodschap te accepteren of toets 2 om de zojuist 

opgenomen welkomstboodschap te beluisteren. 

• U kunt de verbinding nu verbreken. 

Om uw tijdelijke boodschap weer te verwijderen volgt u de onderstaande 

stappen: 

• Druk op , ‘Voicemail menu’, ‘VM MENU’ of bel *95. Raadpleeg het 

voizXL support-team welke optie voor u van toepassing is. 

• Voer uw wachtwoord in; het standaard wachtwoord is 0000; sluit af met 

de toets #. 

• Kies voor optie 0 om de ‘Mailbox opties’ te openen. 

• Kies voor optie 4 om uw ‘tijdelijke voicemail op te nemen’. 

• Kies 2 om uw tijdelijke voicemail te wissen. 

Aan of uitzetten van uw voicemail: 

Om de voicemail te activeren of te deactiveren drukt u op het knopje 

‘Voicemail aan/uit’, ‘VM AAN/UIT’ of een sterretjes code. Raadpleeg het voizXL 

support team welke knop voor u van toepassing is 

Luister goed naar de audio die afgespeeld wordt, hieraan kunt u herleiden of 

het bandje aan of uit staat. 
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