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KPN
Type verbinding(en): ADSL, VDSL & Fiber
ADSL instellingen
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.
Particulier ADSL:
PPPoA
VPI: 8
VCI: 48

Zakelijk ADSL:
PPPoA
VPI: 2
VCI: 32
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VDSL instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Username/password (dit kunt u zelf kiezen, maar dient wel ingevuld te worden)
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access
configureert u de WAN poort als PPPoE.
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Fiber instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Username/password (dit kunt u zelf kiezen, maar dient wel ingevuld te worden)
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access
configureert u de WAN poort als PPPoE.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Na deze aanpassing zal internettoegang
op de DrayTek mogelijk moeten zijn.
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IPoE instellingen
Bij een IPoE verbinding van KPN kunt u gebruik maken van deze handleiding.
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T-Mobile
Type verbinding(en): VDSL & Fiber
VDSL & Fiber instellingen
DHCP – VLAN tag 300
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 300 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Bij WAN Internet Access kunt u de WAN poort verder configureren als DHCP
client. Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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Klik op OK om de instellingen op te slaan. Na deze aanpassing zal internettoegang
op de DrayTek mogelijk moeten zijn.
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Ziggo
Nog niet bekend gemaakt
Indien het Ziggo modem in bridge mode staat kunt u de DrayTek router als DHCP
client configureren. Navigeer naar WAN > Internet Access om hier de WAN poort
als ‘Static or Dynamic IP’ te configureren. Selecteer ‘Enable’ en ‘Obtain an IP
address automatically’.
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Delta / Caiway
Type verbinding: Fiber
Fiber instellingen
DHCP – VLAN tag 100
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 100 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Bij WAN Internet Access kunt u de WAN poort verder configureren als DHCP
client. Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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Online
Type verbinding: ADSL &VDSL
ADSL instellingen
VPI: 8
VCI: 35
DHCP / MPoA
Bij WAN >> Internet Access kunt u de WAN poort configureren als MPoA / Static
or Dynamic IP. Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP
address automatically’. Geef daarnaast de juiste VPI en VCI waardes.
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VDSL instellingen
DHCP – VLAN tag 1001
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 1001 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Bij WAN >> Internet Access kunt u de WAN poort verder configureren als DHCP
client. Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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Solcon
Type verbinding: ADSL, VDSL & Fiber
ADSL instellingen
VPI: 0
VCI: 36
PPPoA met PPP credentials (gebruikersnaam / wachtwoord)
Navigeer in het menu van de DrayTek router naar WAN >> Internet Access om
hier de WAN poort als PPPoE / PPPoA te configureren.
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VDSL instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Gebruikersnaam / wachtwoord
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access
configureert u de WAN poort als PPPoE.
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Fiber instellingen
DHCP – Untagged
Dynamic IP
Bij WAN >> Internet Access kunt u de WAN poort configureren als DHCP client.
Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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Freedom
Type verbinding(en): ADSL, VDSL & Fiber
ADSL instellingen
VPI: 8
VCI: 48
PPPoA met PPP credentials (gebruikersnaam / wachtwoord)
Navigeer in het menu van de DrayTek router naar WAN >> Internet Access om
hier de WAN poort als PPPoE / PPPoA te configureren.

17

VDSL instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Gebruikersnaam / wachtwoord
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access
configureert u de WAN poort als PPPoE.

18

Fiber instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Gebruikersnaam & wachtwoord
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access configureert
u de WAN poort als PPPoE.
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Tweak
Type verbinding: Fiber
Fiber instellingen
DHCP – VLAN tag 34
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 34 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Bij WAN >> Internet Access kunt u de WAN poort configureren als DHCP client.
Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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Fiber
Type verbinding: Fiber
Fiber instellingen
PPPoE – VLAN tag 2
Gebruikersnaam & wachtwoord (bij uw provider bekend)
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 2 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access configureert
u de WAN poort als PPPoE.
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Weserve
Type verbinding: Fiber
Fiber instellingen
FTTH
DHCP - VLAN 161
FTTO: bekijk het aansluitdocument voor uw VLAN ID.
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 161 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Bij WAN >> Internet Access kunt u de WAN poort configureren als DHCP client.
Belangrijk is hierbij het aanvinken van ‘Enable’ en ‘Obtain an IP address
automatically’.
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BusinessConnect
Type verbinding(en): ADSL, VDSL & Fiber
ADSL instellingen
VPI: 0
VCI: 35
PPPoA met PPP credentials (gebruikersnaam / wachtwoord worden door
BusinessConnect verstrekt)
Navigeer in het menu van de DrayTek router naar WAN >> Internet Access om
hier de WAN poort als PPPoE / PPPoA te configureren.
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VDSL instellingen
PPPoE – VLAN tag 6
Gebruikersnaam / wachtwoord (worden door BusinessConnect verstrekt)
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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Bij WAN >> Internet Access configureert u de WAN poort als PPPoE.
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Fiber instellingen
FTTH verbindingen
PPPoE – VLAN tag 6
Gebruikersnaam / wachtwoord (worden door BusinessConnect verstrekt)
Dynamic IP
Navigeer in het menu van de DrayTek naar “WAN >> General Setup >> WAN 1”.
Zet de VLAN Tag insertion onder het kopje “Customer” op Enable om
vervolgens Tag value 6 op te geven. De Priority kan op 0 blijven staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access configureert
u de WAN poort als PPPoE.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2022 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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