
Signal installeren op mobiele telefoon 
 
Installeren  
1. Ga op uw mobiel naar de app store 
2. Tik boven in het beeld op het zoekvak 
3. Typ in: signal 
4. Resultaat: Signal: privé berichtenapp 
5. Tik op: installeren 
6. Tik vervolgens op: openen 
 
Instellingen 
7. Signal vraagt toegang tot je contacten, foto’s/media/bestanden en telefoneren en 

oproepen beheren. Geef voor alle drie toestemming 
8. Kies het land: Nederland 
9. Vul je telefoonnummer in, beginnend met +31-6-uw nummer 
10. U moet een verificatiecode invullen; deze ontvangt u per sms. De code wordt 

automatisch ingevuld 
11. Kies een profielnaam 
12. Vul als u dat wilt een achternaam in 
13. Hieronder staat de volgende mededeling: “Uw profiel wordt alleen zichtbaar voor 

mensen die in uw contactenlijst in uw telefoon staan en voor mensen die u expliciet 
toestemming heeft gegeven door op de banier ‘je profielfoto en naam zichtbaar maken’ 
te klikken.” 

14. Tik op volgende 
15. Als u Signal als standaard sms app wilt gebruiken, tikt u het blauwe vlak aan, zo niet dan 

tikt u op het kruisje rechtsboven 
 
Gebruiken 
16. Tik rechtsonder op het blauwe rondje met een pen erin 
17. Er verschijnt een lijst met uw contacten die Signal op hun telefoon hebben geïnstalleerd  
18. Tik een contact naar keuze aan 
19. Bovenin ziet u de naam van uw contactpersoon 
20. U kunt nu onderin het tekstveld beginnen met het typen van een bericht 
 
Beeldbellen 
21. Bovenin rechts ziet u drie symbolen: een camera, een telefoonhoorn en drie puntjes 

boven elkaar: 
a. Camera: hiermee kunt u beeldbellen met deze contactpersoon 
b. Telefoonhoorn: hiermee kunt u bellen met deze contactpersoon 
c. Drie puntjes: overige instellingen.  

 
Tip!  
Bij 21c, de drie puntjes ziet u als 5e optie ‘aan thuisscherm toevoegen’. Hiermee kunt u een 
knop op het startscherm van uw telefoon toevoegen waarmee u rechtstreeks naar het 
Signal-account van deze contactpersoon gaat. 
 
 


