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MOBIELE VOORSPELLINGEN. ROND 2025...

1. Betaalmachine & vertaalinstrument. Betaal voor uw ijsje en maak meteen een praatje 
met de Italiaanse jongen naast je (jijzelf bent Chinees en je verstaat geen woord Italiaans)

2. Afstandsbediening. Controleer het energieverbruik van uw huis  op afstand en stel de 
temperatuur van elke kamer apart in. Open de deur en bestuur elk scherm om je heen

3.  Sesam Open U! Al uw smartcards en identiteitsdocumenten zitten in uw mobieltje. 
Verschaf uzelf toegang tot alles: gebouwen, websites, uw persoonlijke dashboard…

4. Locatie-Bepaler & dating-instrument. Check de locatie van je vrienden (als ze toestem-
ming hebben gegeven). Check de locatie van je baas, van collega’s, van beroemdheden. 
Check die leuke jongen of dat leuke meisje in de disco. Is hij of zij in voor een date?

5. Informatie-Zoeker. Check het restaurant waar u naartoe wilt. Hebben ze goede of slechte 
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van onderhoud?

6. Product-Checker. Check het aandeel dat u wilt kopen; is de aankoop wettelijk toeges-
taan? Is dit product ‘fair trade’, maakt het gebruik van kinderarbeid? Zijn die goedkope 
tomaten in de supermarkt echt biologisch of toch bespoten?
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om deze operatie uit te voeren?

8. Veiligheids-Checker. Check de disco die u wilt bezoeken. Heeft het een geldige brand-
vergunning? Check het meertje; is het veilig om in te zwemmen? Check de fabrieksschoo-
rsteen; welke stoffen stoot het uit, en zijn die schadelijk of niet? Check uw partner op 
seksueel overdraagbare aandoeningen (vóór en na de seks…)

9. Veiligheids-Checker & leugendetector. Check de treinreiziger op afstand; heeft hij een 
geldig vervoerbewijs? Check de automobilist op afstand; heeft hij een geldig rijbewijs? 
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10. Nieuwsgierigheids-Instrument. Check de vingerafdrukken van uw vader. Komt zijn 
DNA overeen met dat van uzelf? Check uw nieuwe buurman. Heeft hij een strafblad? 
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