
Hoe installeer je de PWA 
van de VISITWallonia.be 
Pass op je smartphone?

Op een iPhone

Op een smartphone met Android 



1- De installatielink is te vinden in de e-mail met als titel “Je VISITWallonia.be 
Pass is nu geactiveerd”.

2- Voor je gemak raden wij je aan om deze e-mail rechtstreeks vanaf je 
smartphone te openen.

3- Je komt terecht op een internetadres dat begint met 
https://www.adelyashop.com

4- De PWA kan alleen vanuit Safari worden geregistreerd, dus kopieer en plak 
de link in een Safari-browser als dat niet je standaardbrowser is.

5- Maak je geen zorgen als je een beveiligingswaarschuwing krijgt, je kunt 
gewoon doorgaan.

Op een iPhone



6 - Het onderstaande scherm zal verschijnen:

Op een iPhone

7- Klik op de knop



Op een iPhone

8 - En daarna op 
“Zet op 
beginscherm”
in het scherm.

9 - Klik op “Voeg 
toe”.



10- Het pictogram verschijnt op je startscherm.

11- Klik erop om de vele voordelen te ontdekken die de partners van de 
VISITWallonia.be Pass bieden.

12- Om toegang te krijgen tot je persoonlijke QR-code, klik je op de blauwe 
knop "Mijn QR-code”.

Op een iPhone



1- De installatielink is te vinden in de e-mail met als titel “Je VISITWallonia.be 
Pass is nu geactiveerd”.

2- Voor je gemak raden wij je aan om deze e-mail rechtstreeks vanaf je 
smartphone te openen.

3- Je komt terecht op een internetadres dat begint met 
https://www.adelyashop.com

4- Open de link in Google Chrome.

5- Maak je geen zorgen als je een beveiligingswaarschuwing krijgt, je kunt 
gewoon doorgaan.

Op een smartphone met Android 



6- Je komt op dit scherm terecht:

Op een smartphone met Android 

7- Klik op eender welke knop: de banner "Installeren" verschijnt onderaan het 
scherm.



8- Klik op “Installeren”: je VISITWallonia.be Pass is geïnstalleerd op je 

telefoon en het pictogram           verschijnt op je scherm.

9- Klik erop om de vele voordelen te ontdekken die de partners van de 

VISITWallonia.be Pass bieden.

10- Om toegang te krijgen tot je persoonlijke QR-code, klik je op de blauwe 

knop "Mijn QR-code”.

Op een smartphone met Android 



Voor meer informatie over het gebruik van je VISITWallonia.be Pass, bezoek 

onze pagina met veelgestelde vragen.

Wij wensen je fijne bezoeken en verblijven in Wallonië met je 

VISITWallonia.be Pass!

Team VISITWallonia.be Pass

Wallonië België Toerisme vzw

https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/praktisch/visitwallonia-be-pass/accommodaties-met-een-passvoordeel/faq-visitwalloniabe-pass

