Wat is het een IMEI-nummer van mijn mobiele telefoon en waarom is het nummer belangrijk
Zoals iedere inwoner van Nederland een Burgerservicenummer heeft, heeft iedere mobiele telefoon een IMEI-nummer.
Het nummer is belangrijk en daarom is het verstandig dat wij je meer informatie geven omtrent het IMEI-nummer. Het
IMEI- nummer is een uniek nummer en heb je eigenlijk voornamelijk nodig bij vervelende situaties waarbij je telefoon
gestolen is, vermist is geraakt of wanneer je contact zoekt met je verzekeraar voor het aanvragen van een
schadevergoeding voor diefstal.

Waar kan ik het IMEI-nummer vinden
Zoals hiervoor al aangegeven is, is het een uniek nummer en komt iedere combinatie maar één keer voor. IMEI staat voor
International Mobiel Equipment Identity en bestaat uit een reeks van 15 cijfers.
Er zijn 3 manieren om het unieke nummer van je toestel te achterhalen.
1. Op de verpakking van je mobiele telefoon staat een barcode. Op de barcode tref je het modelnummer aan van je
toestel, een EAN-nummer en het IMEI-nummer. Het is dus handig om deze barcode of de gehele verpakking te
bewaren.
2. Als je de verpakking niet meer hebt, dan is het IMEI-nummer terug te vinden aan de binnen zijde van het toestel, vaak
onder de accu. Uiteraard moet het wel mogelijk zijn om je toestel te openen. Een iPhone is niet zelfstandig uit elkaar te
halen en vaak staat het IMEI-nummer op de achterkant van het toestel.
3. Als laatste optie is het ook mogelijk om het IMEI-nummer te achterhalen door de code *#06# in te tikken op je
belscherm. Zodra je op bellen drukt krijg je de unieke code te zien. Bij een dual simkaart mogelijkheid heb je twee
IMEI-nummers. Voor iedere simkaart één.

Waarom is het IMEI-nummer belangrijk?
In het dagelijks leven heeft het weten van je IMEI-nummer weinig zin. Het nummer wordt bij vervelende situaties zoals
diefstal en vermissing wel heel belangrijk. Doormiddel van je IMEI-nummer is het mogelijk om je toestel te kunnen laten
traceren. Het toestel maakt tijdens het bellen contact met zendmasten en registreert het IMEI-nummer. Op deze manier is
het voor een provider altijd mogelijk om je toestel te traceren.

Verzekering eist IMEI-nummer bij diefstal
Als je aangifte wilt doen bij de politie van diefstal van je mobiele telefoon dan moet je het IMEI-nummer opgeven. Veel
verzekeraar eisen ook een IMEI-nummer als je aanspraak wilt maken op een vergoeding. Het is dus absoluut aan te raden
om de unieke code ergens te bewaren.

Stopheling: wees verstandig
Tot slot is het altijd verstandig om het IMEI-nummer te checken van een telefoon als je deze bijv. via Marktplaats wilt
aanschaffen. De overheid heeft een platform StopHeling opgezet, hier kun je controleren of je gekozen product uit diefstal
afkomstig is of niet.
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