
 
 
 

 iTunes kaart inwisselen 	  
	  
Je hebt een iTunes kaart gekregen of gekocht om muziek of spelletjes te 
kopen in de iTunes Store of in de App Store op je iPad, iPod touch of 
iPhone. Hieronder staat hoe je op de verschillend apparaten het tegoed 
kan inwisselen.	  
	  
iTunes kaart inwisselen op de Mac of Windows 
• Open het programma iTunes en ga direct naar de iTunes Store. 
• Klik op Inwisselen, waarna zich een invoerscherm opent. 
• Kras voorzichtig de kraslaag van de iTuneskaart. De iTunes code 

wordt zichtbaar. 
• Vul de code achter de kraslaag in bij het invoerscherm. Je iTunes 

tegoed is opgewaardeerd.	  
	  
iTunes kaart inwisselen op de iPhone, iPod Touch of iPad 
• Tik op iTunes of de App Store 
• Tik op Muziek bij iTunes en op het tabblad Uitgelicht bij de App Store 
• Scroll helemaal naar beneden en tik op Wissel in 
• Kras voorzichtig de kraslaag van de iTuneskaart. De iTunes code 

wordt zichtbaar. 
• Voer in het invoerscherm deze iTunes code in. Je iTunes tegoed is 

opgewaardeerd. 
	  
	   iTunes kaart geldigheid is landgebonden	  
	  
iTunes Gift Cards worden per land uitgegeven, wat tot gevolg heeft dat 
een iTunes Gift Card die in Nederland uitgegeven wordt alleen geldig is in 
de iTunes Store Nederland.  
Wil je een iTunes Gift Card gebruiken voor een ander land? Selecteer dan 
op HOME het land van je iTunes account en koop iTunes kaarten naar 
keuze. 
Deze iTunes kaarten zijn alleen geldig in de iTunes Store van het 
betreffende land. 
Let hierop bij zowel het aanschaffen van een iTunes kaart als bij het 
opwaarderen van je iTunes tegoed.	  
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