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1914-1918.  
de Grote oorloG. 

De eerste Wereldoorlog—of “de oorlog die alle oorlogen zou beëindigen”—
vormde het toneel voor gewapende conflicten in het moderne tijdperk. net toen 
europa verzadigd raakte met nieuwe (en angstaanjagende) wapens die waren 
gesmeed in het tijdperk van industrialisering, werden de fragiele allianties tussen 
deze rijken volledig ontrafeld, wat leidde tot de meest verwoestende oorlog die de 
wereld ooit had gezien. 

in Battlefield™ 1 doen spelers mee aan de belangrijkste gevechten uit deze oorlog, 
zowel groot als klein. sluit je aan bij je kameraden en beleef de eerste Wereldoorlog. 

BesturInG
te voet

Bewegen linker joystick

Kijken rechter joystick

springen/parachute openen S -toets

herladen/interactie F -toets

oprapen F -toets (vasthouden)

Wapen wisselen D -toets

hurken A -toets

liggen A -toets (vasthouden)

sprinten B -toets

Contactgevecht N -toets

Granaat Q -toets

verrekijker gebruiken (alleen 
singleplayer)

E -toets (vasthouden)

spotten E -toets (tikken)

richten W -toets (vasthouden)

ergens overheen/ 
langs kijken (achter dekking)

W -toets  (vasthouden)

Commo rose (alleen multiplayer) E -toets (vasthouden)

vuren R -toets
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Accessoire C-toets

Gadget 1 Z -toets

Gadget 2 X-toets

vuurmodus V -toets

Afleidingsmanoeuvre  
(alleen singleplayer)

touchpad-toets

Map weergeven (alleen multiplayer) touchpad-toets

spelmenu oPtIons-toets 

scorebord (alleen multiplayer) oPtIons-toets (vasthouden)

te PAArd

Bewegen linker joystick

Kijken rechter joystick

herladen F -toets

op-/afstijgen F -toets (vasthouden)

Cavaleriezwaard trekken/
terugstoppen

D -toets

snelheid verhogen B -toets

Granaat Q -toets

verrekijker gebruiken  
(alleen singleplayer)

E -toets (vasthouden)

vijand taggen (alleen singleplayer) E -toets (tikken)

Andere camera (tijdens richten) A -toets

richten W -toets  (vasthouden)

Commo rose (alleen multiplayer) E -toets (vasthouden)

vuren/met cavaleriezwaard zwaaien R -toets

Map weergeven (alleen multiplayer) touchpad-toets

spelmenu oPtIons-toets

scorebord (alleen multiplayer) oPtIons-toets (vasthouden)

te voet (vervolG)
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In voertuIG

sturen linker joystick

Kijken rechter joystick

van stoel verwisselen S -toets

herladen F -toets

verlaten F -toets (vasthouden)

Wapen wisselen D -toets

Wisselen camera N -toets

vuren R -toets 

spotten E -toets

Commo rose (alleen multiplayer) E -toets (vasthouden)

remmen/achteruit linker joystick V 

Accelereren rechter joystick C 

In-/uitzoomen W -toets / C-toets

Gadget 1 Z -toets

Gadget 2 X-toets

Map weergeven (alleen multiplayer) touchpad-toets

spelmenu oPtIons-toets

scorebord (alleen multiplayer) oPtIons-toets (vasthouden)
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In vlIeGtuIG

Gieren linker joystick Z / linker joystick X

Meer/minder snelheid linker joystick C/ linker joystick V

stampen rechter joystick V / rechter joystick C

rollen (multiplayer) /  
draaien (singleplayer)

rechter joystick Z / rechter joystick X

stoel verwisselen S -toets

verlaten F -toets (vasthouden)

spotten (alleen multiplayer) E -toets

Commo rose (alleen multiplayer) E -toets (vasthouden)

richten W -toets (vasthouden)

vuren R

Map weergeven (alleen multiplayer) touchpad-toets

spelmenu oPtIons-toets

scorebord (alleen multiplayer) oPtIons-toets (vasthouden)

hoofdMenu
highlights start je Battlefield 1-ervaring met een set persoonlijk afgestemde 

gameplay-aanbevelingen, vrienden-updates, community-video’s, 
voortganghints en artikels. 

Multiplayer Van operations tot Quick matches, dit is  waar je het pakket online 
multiplayeropties in het spel vindt.

Campaign Kies uit zes oorlogsverhalen, elk met unieke locaties en uitdagingen.

soldier Volg je online multiplayer statistieken en prestaties, of pas je 
uitrusting aan.

More Hier vind je je Codex-selectie, opties, rsp, Credits en premium-upgrades.
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CAMPAGne
oorloGsverhAlen 
Van de bergtoppen van de italiaanse alpen tot  de zandvlaktes van de 
nefudwoestijn, de Battlefield 1-campagne beschrijft de enorme schaal van de 
eerste Wereldoorlog via een serie episodische oorlogsverhalen. 

opmerking: als je optionele Challenges voltooit en verborgen field manuals vindt, krijg 
je grafische wapen- en voertuigaanpassingen voor gebruik in multiplayer. 

proloGue: storm of steel
sluit je aan bij de Harlem Hellfighters in een keiharde uitputtingsoorlog. 

frienDs in HiGH plaCes
Kies het luchtruim met twee vliegeniers die vechten boven het westfront, het 
belangrijkste strijdtoneel van de oorlog.

notHinG is Written
rijd met de legendarische t.e. lawrence om het arabisch schiereiland uit de greep 
van het ottomaanse rijk te krijgen. 

tHrouGH muD anD BlooD
Bestuur een tank, een op dat moment opkomende technologie, met een squad 
onwaarschijnlijke metgezellen terwijl je ver achter vijandelijke linies reist. 

aVanti saVoia
Beklim de italiaanse alpen en daag het oostenrijks-Hongaarse leger uit voor een 
essentieel commandopunt.  

tHe runner
race door de chaos van de Gallipoli-landing om cruciale boodschappen af te 
leveren namens je anZaC-bevelhebbers.
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sPelsCherM

minimap

spelerstatus

uitrusting

Draadkruis

DraaDKruis
Het draadkruis in het midden van het scherm geeft aan waar je richt. Het uiterlijk 
verandert op basis van het type wapen dat je bij je hebt.

uitrustinG
Dit geeft de geactiveerde gadgets en geselecteerde vuurmodus voor je huidige 
wapen aan.

minimap
op de minimap zie je de huidige locatie en de vijanden die je hebt gespot. De 
rand van de minimap knippert geel of rood om het alarmniveau van de vijand aan 
te geven. om een vijand op de minimap te volgen, kijk je naar de vijand met de 
verrekijker en druk je op E -toets. er verschijnt in-game een pijl boven het hoofd 
van de vijand waarmee je hem kunt volgen. Vijanden op andere hoogtes hebben 
transparante symbolen.

spelerstatus
Hier vind je je huidige magazijn,  totale munitie,  vuurmodus, aantal granaten en je 
levenspunten.
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het sPel sPelen
War story-sCHerm
in de briefing vóór elk oorlogsverhaal kun je de situatie, missiedoelen en 
verzamelobjecten bestuderen. 

spotten
tik op de E -toets om vijanden in je draadkruis permanent te spotten. of houd de 
E -toets vast om je verrekijker te gebruiken voor spotvaardigheden op de  
lange afstand.

VijanDelijKe perCeptie, afleiDinG en stealtH
De gewaarwordingsmeter boven de hoofden van vijanden geeft aan wanneer 
een vijand je opmerkt. Hoe hoger de meter, hoe eerder de vijand je locatie gaat 
ontdekken. De meter verandert van neutraal wit naar geel om aan te geven dat 
vijanden het gebied doorzoeken, en uiteindelijk naar rood om aan te geven dat je 
bent gespot. Blijf laag en uit zicht, en beweeg langzaam om detectie te voorkomen, 
of druk op de touchpad -toets om een huls in een andere richting te gooien en 
vijanden af te leiden. Zodra de gewaarwordingsmeter rood is, valt de vijand 
aan. Kom niet in het gezichtsveld van de vijand als je wordt gedetecteerd, om hun 
gewaarwordingsniveau te verminderen.
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MultIPlAyer
opmerking: online multiplayerfuncties vereisen het gebruik van een 
playstation®plus-lidmaatschap.

sPelsCherM

DraaDKruis
Het draadkruis in het midden van het scherm geeft aan waar je richt. Het uiterlijk 
verandert op basis van het type wapen dat je bij je hebt. 

Dit draadkruis geeft de algemene nauwkeurigheid van je wapen aan als je vanuit 
de heup vuurt: de vorm en grootte veranderen op basis van bepaalde in-game 
omstandigheden.

matCH-status
Hier zie je het huidige missiedoel, de resterende tijd en de score voor de huidige 
match. soms vind je hier ook extra specifieke informatie voor de spelmodus.

minimap
De minimap geeft in een multiplayer-match de positie weer van missiedoelen, 
squadleden, vijanden, elite Class pickups en voertuigen. Vijanden verschijnen alleen op 
de minimap als je ze spot, of als ze zijn gespot door een van je metgezellen. andere 
symbolen gerelateerd aan gadgets of gameplay kunnen hier ook verschijnen. 

minimap / 
squadleden / 

missiedoel

Draadkruis  
en score-

meldingen

match-status

spelerstatus

uitrusting
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sQuaDleDen
Geeft de huidige klasse en status weer van de leden die zijn toegewezen aan je 
squad. een ster geeft de huidige squadleider aan boven in de lijst.

spelerstatus
Hier vind je je huidige munitie,  granaten,  vuurmodus en je levenspunten.

uitrustinG
Dit geeft de geactiveerde gadgets en geselecteerde vuurmodus voor je huidige 
wapen aan.

Kill-feeD
er verschijnt een melding als een speler wordt gedood tijdens een multiplayer-
match, met daarin de aanvaller, de gedode speler en het wapentype. Deze optie 
is standaard verborgen. 

verBIndInG Met server MAKen
maak een verbinding met multiplayer via Quick match om willekeurig tegenover 
andere spelers te worden gezet. er zijn drie verschillende servertypen voor 
Battlefield 1: 

offiCial
official servers hebben strenge standaardinstellingen die zijn afgestemd op 
nieuwe spelers. 

ranKeD
ranked servers veranderen de normale instellingen van standaardservers om meer 
ervaren spelers uit te dagen. 

unranKeD
unranked servers gebruiken instellingen die de speelwijze drastisch veranderen.  
er wordt geen rangvoortgang toegekend op unranked servers.
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squAd-ConfIGurAtIesCherM
als je verbinding maakt met een multiplayersessie, kun je jezelf aansluiten bij een 
squad of een nieuwe squad aanmaken. een squad kan uit maximaal vijf spelers 
bestaan. De leden van een squad kunnen op elkaar worden gedropt. 

priVésQuaD 
privésquads zijn alleen toegankelijk voor vrienden van de spelers.

sQuaDleiDer 
alle squads hebben een squadleider, die is te herkennen aan een ster naast de 
spelersnaam. De squadleider is de enige die de squad orders kan geven. 

dePloy-sCherM

Het Deploy-scherm geeft een overzicht van de map voor de huidige match. 
selecteer een squadlid, basis of voertuig met de richtingstoetsen, en druk daarna 
op de S -toets om op die locatie te spawnen.

je kunt snel je klasse en configuratie kiezen via de menubalk onder in het scherm,  
of het aanpassingsscherm openen om je uitrusting verder te configureren. Druk 
op de Q - of E -toets om te schakelen tussen klassen, en druk op de W - of 
R -toets om te schakelen tussen uitrustingen.
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ConfIGurAtIesCherM

Klasse
elke klasse heeft een specifieke rol. lees de beschrijvingen en kies de beschrijving 
die het beste past bij je speelstijl. De tanker- en pilot-klassen zijn nieuw in Battlefield 1. 
Ze besturen respectievelijk tanks en vliegtuigen. 

oPMerKInG: speel multiplayer-matches om te “promoveren” en Warbonds te verdienen. 
je kunt Warbonds daarna gebruiken om nieuwe wapens, gadgets, en voertuigpakketten  
te kopen, zodat je nog meer aanpassingsmogelijkheden voor je favoriete klassen krijgt. 

Wapens
Vind het wapen dat het beste bij je vechtstijl past en pas het naar wens aan. 

GaDGets
lees over, selecteer en koop nieuwe gadgets.

VoertuiGen
Het aanpassen van je voertuigen is een belangrijke factor om matches te winnen. 
ontgrendel en koop upgrades voor je voertuig om het gereedschap te maken dat 
je nodig hebt voor de klus.

oPMerKInG: in Battlefield 1 kunnen support-, pilot- en tanker-klassen voertuigen van 
buitenaf repareren. pilot- en tanker-klassen kunnen ook vanaf de chauffeurspositie 
repareren, mits het juiste voertuigpakket is toegepast. Deze voertuigen kunnen tijdens 
de zelfreparatieprocedure echter niet schieten of bewegen.

teamConfiGuratie
Kies de squad waarbij je je aan wilt sluiten, of schakel tussen teams. je kunt alleen 
tussen teams schakelen als je wordt gedood tijdens gevechten: kies daarvoor 
reDeploy in het menu.
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GAdGets,  
voertuIGPAKKetten en elIte-KlAssen
Gas masK
Gebruik het gasmasker om jezelf te beschermen tegen schadelijk gas, maar wees 
voorzichtig: het masker beperkt niet alleen het zicht, maar zorgt er ook voor dat je 
alleen nog maar vanuit de heup kunt schieten. 

repair tool
De repair tool is essentieel om voertuigen gevechtsklaar te houden. Hoe meer 
schade een voertuig heeft opgelopen, hoe meer tijd je nodig hebt om de 
noodzakelijke reparaties uit te voeren. in multiplayer hebben de support-, pilot- en 
tanker-klassen de repair tool standaard bij zich. 

CaValry sWorD
Het Cavalry sword kan zowel te voet als te paard worden gebruikt en is cruciaal 
voor het uitschakelen van vijanden zonder commotie te veroorzaken.

Bayonet
je primaire wapen kan worden uitgerust met een Bayonet, waarmee je een 
dodelijke aanval kunt uitvoeren tijdens sprinten.

elite Classes
elite Classes zijn nieuw in Battlefield 1. je vindt ze op diverse plekken van de map, 
en ze dienen als pickups voor eenmalig gebruik die je een nieuwe configuratie, 
aangepaste uitrusting en een alternatief uniform geven. De elite Class-upgrade kan 
niet worden geconfigureerd via het aanpassingsscherm, en is slechts actief tot het 
moment waarop je wordt gedood of het moment waarop de match eindigt.
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meer GaDGets
Bandage Pouch Herstelt levenspunten voor één soldaat.

Medical syringe Brengt teamleden tot leven.

Ammo Pouch Vult munitie aan voor één soldaat.

Medical Crate Herstelt levenspunten van nabije teamleden.

Ammo Crate Vult munitie aan van nabije teamleden.

Mortar Biedt diverse soorten artilleriesteun.

tripwire Wordt gebruikt om diverse soorten 
antipersoneelsmijnen te activeren.

Anti-tank Grenade Krachtige antivoertuiggranaat.

dynamite explosief met ontsteking dat wordt gebruikt tegen 
voertuigen en bouwwerken.

Anti-tank Mine Brengt zware schade toe aan voertuigen als deze 
hieroverheen rijden.

limpet Charge mijn die op voertuigen kan worden geplakt en kort 
daarna ontploft.

At rocket Gun Verplaatsbaar stationair geschut dat 
pantserdoorborende patronen afvuurt.

rifle Grenade lanceert diverse soorten langeafstandsgranaten.

K Bullets pantserdoorborende kogels die voertuigen  
kunnen beschadigen.

flare Gun — spot spot vijandelijke soldaten en gebruikte gadgets in 
een cirkelvormige radius.

flare Gun — flash Verblindt vijandelijke soldaten.

trench Periscope spot vijandelijke soldaten vanaf grote afstand 
namens je teamleden.

sniper decoy spelers die decoys afvuren, worden gespot door 
het andere team.

sniper shield Gebruik een schild voor extra dekking.
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VoertuiGpaKKetten
elk voertuigpakket bevat een unieke uitrusting en een uniek grafisch ontwerp. Kies 
de voertuigpatronen die het beste bij je speelstijl passen. 

tank hunter landship instant repair; Deploy Gas Cloud

Mortar landship fire smoke Barrage; fire Gas Barrage

squad support landship track repair; Drop supplies

heavy flamethrower tank track repair; Deploy Gas Cloud

heavy Breakthrough tank emergency repair; Drop supplies

heavy Assault tank track repair; Deploy smoke Cloud

light flanker tank track repair; Deploy anti-tank mine

light howitzer tank emergency repair; Deploy smoke Cloud

light Close support tank track repair; Drop supplies

Armored Anti-Aircraft truck emergency repair; Deploy smoke Cloud

Armored Artillery truck emergency repair; Deploy anti-tank mine

Armored Mortar truck fire smoke Barrage; fire Gas Barrage

firestorm Bomber Wing repair

Barrage Bomber spotting Camera

torpedo Bomber Wing repair

tank hunter Attack Plane Wing repair

Ground support  
Attack Plane

Deploy flares

Airship Buster Attack Plane Deploy speed Boost

trench fighter Deploy flares

dogfighter emergency repair

Bomber Killer Deploy speed Boost
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spotten
als er een vijand in zicht is, druk je op de E -toets om hem te spotten en de 
locatie voor jezelf en je teamleden te markeren op de minimap, zodat je de vijand 
kunt volgen.

Commo rose
met het Commo rose-systeem kun je snel basiscommando’s en verzoeken naar 
je teamleden sturen. Houd de E -toets vast om het Commo rose-menu weer te 
geven, beweeg de rechter joystick om een bericht te selecteren, en laat daarna de 
E -toets los om het bericht te verzenden.

spelers kunnen in-game ook contextmeldingen verzenden, door te richten op 
een teamlid en op de E -toets te drukken. met deze functie laat je de teamleden 
weten dat je munitie, levenspunten of een lif t nodig hebt.

teamleiders hebben een extra functie: missies toewijzen die hun squad kan 
uitvoeren. als je deze squadbevelen voltooit, worden spelers beloond met extra 
punten, dus wijs deze missiedoelen regelmatig toe.

GAMe Modes
operations
operations zijn nieuw in de Battlefield™-serie. Ze geven spelers de kans om mee te 
doen aan een grootschalige oorlog tegen meerdere frontlinies. in operations wordt 
het resultaat van de huidige ronde meegenomen naar de volgende map, zodat je 
squad de kans krijgt om een serie aaneengeschakelde gevechten te voeren. 

Deze mix van Conquest, assault en rush zorgt ervoor dat spelers moeten vechten 
om controle over verschillende sectors. Voertuigen uit de Behemoth-klasse—dat 
zijn onder andere airships, armored trains en Dreadnoughts—verschijnen om het 
verliezende team te helpen.
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ConQuest
Conquest is een klassieke Battlefield-modus: alle teams moeten op elke map diverse 
belangrijke punten veroveren en controleren. Blijf binnen de veroveringsradius om 
het punt voor je team te veroveren. Bezet het merendeel van de vlaggen en versla 
vijanden om de overwinning van je team veilig te stellen. 

Domination
Domination lijkt heel erg op de Conquest-modus, maar spelers hebben minder 
respawn-locaties en geen toegang tot voertuigen.

War piGeons
in deze nieuwe modus spelen teams om berichten te sturen via een postduif. Zodra 
je een duif hebt gevonden, schrijf je een bericht en stuur je de duif weg. Deze 
duiven kunnen tijdens hun vlucht worden neergeschoten, dus zoek de duiven van 
het andere team als de nood aan de man komt. Het eerste team dat alle berichten 
aflevert, wint de ronde.

rusH
in rush-modus, een andere klassieker uit de Battlefield-serie, valt het aanvallende 
team de telegrafen van het verdedigende team aan. Hiermee kan dit team namelijk 
artillerie-aanvallen organiseren. Het aanvallende team moet elke telegraaf 
vernietigen om te winnen, terwijl het verdedigende team wint als het aanvallende 
team geen tickets meer heeft voordat ze hun missiedoel voltooien. 

team DeatHmatCH
in deze matches strijden infanterieteams tegen elkaar op kleine maps. naast het 
verslaan van het andere team zijn er geen specifieke missiedoelen. 

sPeCtAtor-Modus
Bekijk intense gevechten tussen rivaliserende legers. probeer als individuele speler 
in zowel first- als third-person mee te kijken om op te gaan in het gevecht, of gebruik 
volledige camerabesturing om de chaos eenvoudig vanuit alle hoeken te bekijken. 
Het is een bloederige ervaring, waarin de enorme schaal van de Grote oorlog 
goed zichtbaar is.
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ondersteunInG
BAttlefIeld 1 fAq
V: Waar VinD iK mijn spelHanDleiDinG of een lijst met  
De spelBesturinG?
De officiële Battlefield 1-handleiding is direct na de release beschikbaar op de ea 
Help-pagina van de titel. Daar vind je de basisbesturing, minimale specificaties en 
andere informatie. je vindt hier ook technische oplossingen en beginnersgidsen 
voor Battlefield 1.

meer informatie vind je op Battlefield.com.

V: Waar Kan iK leZen Hoe iK meZelf aanmelD op een 
serVer, mijn aCtieVe aGent WijZiG, en toeGanG KrijG tot 
uitrustinGen en anDere aanpassinGsmoGelijKHeDen?
Ga naar Battlefield.com om je statistieken te bekijken, te zien welke ontgrendelbare 
items je hierna krijgt, match-resultaten weer te geven, je uitrustingen aan te passen, je 
rang in het klassement te bekijken, en je vrienden uit te dagen. pc-spelers kunnen zich 
hier ook aanmelden bij een server.

V: Waarom Kan iK Geen VerBinDinG maKen met mijn spel?
als je problemen hebt om in het spel te komen, controleer je eerst de Battlefield 1-pagina 
op ea Help: http://help.ea.com/nl/battlefield/battlefield-1/. Daar kom je 
meer te weten over problemen die het ea Help-team in onderzoek heeft, tijdelijke 
oplossingen voor doorlopende problemen, en andere bruikbare informatie die je 
spelervaring kan verbeteren.

als je specifieke verbindingsproblemen hebt, moet je letten op een oranje 
streep die waarschuwt voor actieve problemen, zoals serverstoringen of 
onderhoudsperioden, of andere info over zaken die de toegang blokkeren. 

als je denkt dat het systeem of de verbinding in de weg zit, probeer je de volgende 
gangbare oplossingen voor connectiviteitsproblemen:

 ` reset je router 

 ` leeg je Dns-cache

 ` activeer universal plug & play (upnp) op je router

 ` schakel firewalls uit, of zet specifiek geblokkeerde poorten open die het spel 
gebruikt

 ` Controleer of je geen conflicterende programma’s uitvoert, zoals antivirus- of 
proxy-programma’s.

Zie http://help.ea.com/nl-nl/help/faq/not-able-to-connect-to-online-play 
voor meer informatie.

http://Battlefield.com
http://Battlefield.com
http://help.ea.com/nl/battlefield/battlefield-1/
http://help.ea.com/nl-nl/help/faq/not-able-to-connect-to-online-play
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V: Waar VinD iK meer informatie oVer De aCHterGronD  
en eiGensCHappen Van Het spel?
Bezoek Battlefield.com voor nieuws, screenshots, video’s en forums die zijn 
gerelateerd aan Battlefield 1.    

V: Waar Kan iK BuGs of iDeeën inDienen?
De Battlefield 1-forums zijn de beste plek om je mening over het spel te geven. Daar 
krijg je de kans om berichten te plaatsen op spel-, discussie- en platformspecifieke 
prikborden over onderwerpen als wapenbalans en nog veel meer.

als je een probleem tegenkomt dat anderen volgens jou ook hebben, of juist een 
oplossing hebt gevonden, ga je naar het Battlefield 1-prikbord op answers HQ 
(http://answers.ea.com), waar een community van ea-fans en experts continu in 
gesprek is.

V: Waar Kan iK Hulp KrijGen?
als je een (spel)probleem hebt en advies wilt van medespelers en onze ea-experts, 
ga je naar answers HQ. je kunt ons helpen uit door bugrapporten in te dienen, en je 
kunt anderen helpen met in-game tips, trucs en zelfontdekte oplossingen.

anders ga je naar ea Help om tips en (tijdelijke) oplossingen te vinden in onze 
artikels, of neem je contact op met een van onze adviseurs als je persoonlijke 
assistentie nodig hebt.

http://Battlefield.com
http://answers.ea.com
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hulP nodIG?
Het team van ea Customer experience zorgt ervoor dat je alles uit je game haalt 
– overal en altijd. onze game-experts staan altijd klaar om te helpen: online, op 
communityforums, via de chat of aan de telefoon.

online onDersteuninG
Voor directe toegang tot al onze faQ’s en Help-artikelen bezoek je help.ea.com/nl. 
We updaten dagelijks, dus kijk hier voor de meest recente problemen en oplossingen.

telefonisCHe onDersteuninG 
 je kunt tevens van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 21:00 Cet hulp krijgen door te 
bellen naar 020-8083219 (Hiervoor worden de normale gesprekskosten in  
rekening gebracht.)

Vanuit België: 02 808 45 90 (Hiervoor worden de normale gesprekskosten in 
rekening gebracht.)

http://help.ea.com/nl
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