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Utelisys Internet voor Markt058 

De appartementen van Markt058 worden middels een 

glasvezelverbinding voorzien van een Internetverbinding van Utelisys. 

In ieder appartement is er een bekabelde aansluiting en WiFi aanwezig. 

Draadloos Internet 

Voor het WiFi-netwerk kan er met onderstaand wachtwoord ingelogd 

Markt058

beschikbaar. De wachtwoorden zijn strikt persoonlijk, geef deze niet 

weg. 

Persoonlijk wachtwoord: <wachtwoord> 

Bekabeld Internet 

Op de bekabelde aansluiting in het appartement kunnen apparaten 

aangesloten worden zoals een gameconsole, smart-tv, computer etc. 

Deze aansluiting is gekoppeld aan het WiFi-netwerk. 

Helpdesk 

Bij vragen over het gebruik van de Internetdiensten kunnen bewoners 

van Markt058 contact opnemen met de Utelisys Helpdesk via 

telefoonnummer 020  561 8109, te bereiken van maandag tot en met 

vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Via e-mail zijn we te bereiken op 

supportmarkt058@utelisys.com. Of door een melding te maken op 

onderstaande website. Vermeld via e-mail altijd het volledige adres. 

Wijzigingen, storingsmeldingen en updates worden tevens gemeld op 

www.utelisys.com/markt058 

mailto:supportmarkt058@utelisys.com
http://www.utelisys.com/markt058


WWW.UTELISYS.COM

Apartment 1 

July 2019 

Utelisys Internet for Markt058 

The Markt058 apartments are provided with an Internet connection 

from Utelisys via a fiber optic connection. Every apartment is equipped 

with a wired connection and WiFi. 

Wireless Internet 

To use the WiFi network, you can log in to the Markt058  network using 

the password below. This network is available throughout the entire 

building. The passwords are strictly personal, do not give them away. 

Personal password:  <password> 

Wired Internet 

Devices such as a game console, smart TV, computer etc. can be 

connected to the wired connection in the apartment. This connection is 

linked to the WiFi network. 

Support 

For questions about the use of the Internet services, residents of 

Markt058 can contact the Utelisys Helpdesk via telephone number 020 - 

561 8109, accessible from Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm. 

We can be reached via e-mail at supportmarkt058@utelisys.com. Or by 

making a report on the website below. Always state the full address by 

e-mail. 

Changes, malfunction reports and updates are also reported on 

www.utelisys.com/markt058  

mailto:supportmarkt058@utelisys.com
http://www.utelisys.com/markt058

