Handleiding voor het herladen
1. Niet voldoende belwaarde meer op uw account?
Per telefoon (GSM)
• Binnenland (gratis): het verkorte nummer 1966 kiezen en de menu-instructies volgen.
• Buitenland (betalend): het nummer 1966 kiezen en het menu volgen.
Per SMS
Het opvragen per SMS is in België en buitenland gratis.
• SMS naar het verkorte nummer 1966 in België of in het buitenland en stuur de tekst BAL.
• Binnen de kortste keren krijgt u de stand van uw belwaarde per SMS toegestuurd.
Via Internet
• Meld u aan op www.alditalk.be, en op Mijn ALDI TALK.
• Selecteer Belwaarde.
Via de gratis ALDI TALK App
• Start de ALDI TALK App op uw smartphone.
• Kies Belwaarde.

2. Herlaad uw account op tijd!
Per herlaadticket
In ieder Belgisch ALDI-winkel zijn de herlaadtickets van € 10 en € 20 verkrijgbaar.
Per telefoon (GSM) (gratis in België)
• Het verkorte nummer 1966 kiezen.
• 1 intoetsen voor herladen.
• Dan de herlaadcode met 15 cijfers invoeren en bevestigen met # .
Per telefoon (GSM) (niet gratis in het buitenland)
• Bel naar 1966 en volg de menu-instructies.
• Herladen in het buitenland is niet gratis. Om te kunnen herladen via 1966, moet u nog een belwaarde
		 hebben van minimaal 2 Euro. Als u herlaadt per SMS, hoeft u geen minimaal belwaarde te hebben.
Per SMS (in België en buitenland gratis)
• LOA gevolgd door een spatie en dan de 15-cijferige herlaadcode sturen naar 1966 in België of in het buitenland, b.v.:
		
LOA 123456789123456
• Als het laden gebeurd is, krijgt u een bevestiging per SMS.
Via Internet
• Meld u aan op www.alditalk.be, en op Mijn ALDI TALK.
• Selecteer Herladen.
• U kan verschillende herlaadmethodes gebruiken:
		 - Herlaad met een herlaadticket.
		 - Herlaad onmiddellijk online: Kies het bedrag en een betaalmiddel om je belwaarde op te waarderen.
		 - Herlaad automatisch: Met een herlaadschema kan je je belwaarde elke week of elke maand automatisch
			 herladen met een vast bedrag. Het bedrag zal worden afgerekend op je geregistreerde kredietkaart.
Via de gratis ALDI TALK App
• Start de ALDI TALK App op uw smartphone.
• Kies Herladen.
• U kan verschillende herlaadmethodes gebruiken zoals hierboven vermeld.
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