
Handleiding Digitale Krant



Met een abonnement op AD heeft u de mogelijkheid om de gehele week de krant digitaal te lezen.* Dit kan op uw 

computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8) en uw smartphone (iPhone en Android). Deze gids is 

bedoeld om u snel op weg te helpen met AD Digitaal.

Aan de slag met AD Digitaal

Stap 1

Stap 2

Heeft u al een account op AD.nl? En is uw abonneenummer hier al aan gekoppeld? Zo niet, volgt u dan eerst de 

instructies op pagina 2.

Op welk apparaat wilt u de krant lezen?

PC of Mac

pg. 6

Tablet

iPad pg. 7

Android pg. 9

Windows 8 pg. 12

Smartphone

iPhone pg. 10

Android pg. 9

Stap 3
Heeft u verder nog vragen of problemen?  Op pagina 14 vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen. 

Voor de meest recente informatie en oplossingen voor mogelijke problemen, verwijzen wij u graag naar onze 

website http://www.ad.nl/lezersservice. Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid contact op te nemen met onze 

Lezersservice.
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Let op!

* Enkele van onze abonnementsvormen 

geven geen toegang tot de digitale krant. Wilt 

u verifiëren of dit voor uw abonnement geldt, 

neem dan contact op met onze Lezersservice 

op het telefoonnummer 088 050 50 50, 

bereikbaar tijdens kantooruren.

http://www.ad.nl/lezersservice


Om gebruik te maken van de digitale diensten van AD moet u eerst een AD-account aanmaken. 

Hier moet vervolgens uw abonneenummer aan gekoppeld worden. Dit is nodig voor ons om u 

als abonnee te kunnen herkennen. 

Ga naar http://www.ad.nl en klik op “Aanmelden” linksboven. Wij adviseren hiervoor uw PC of 

Mac te gebruiken.

Er opent zich een pop-up. Klik hier op de link “registreren”.

Uw AD-account
• Uw abonneenummer

• Uw e-mailadres

• Uw postcode

Waar vind ik mijn abonneenummer? 

Uw achtcijferige abonneenummer is terug te vinden op uw 

welkomstbrief en wordt vermeld bij elke afschrijving of 

acceptgiro. Komt u er niet uit? Belt u dan gerust tijdens 

kantooruren naar onze Lezersservice op het 

telefoonnummer 088 050 50 50.

Wat heeft u nodig?
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http://www.ad.nl/


Vul alle verplichte velden in en klik op registreer.

Uw AD-account
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Let op!

Probeert u een account aan te maken, maar 

krijgt u de melding “het e-mailadres is reeds 

in gebruik” te zien? 

De genoemde melding komt alleen in beeld 

wanneer er al een account op dat e-mailadres 

bestaat. U hoeft zich niet opnieuw te registreren, 

maar kunt met het bij u bekende wachtwoord 

inloggen. Gebruik bij het aanmelden eventueel 

de functie “wachtwoord vergeten” op AD.nl.

Uw nickname is een door u gekozen 

unieke naam die wordt gebruikt 

wanneer u een reactie onder een 

nieuwsbericht plaatst.

Uw e-mailadres is de 

gebruikersnaam waarmee u inlogt. U 

kunt een e-mailadres maar een keer 

registreren.

Akkoord gaan met de gebruiks-

voorwaarden is verplicht om een 

account aan te kunnen maken. Lees 

deze alstublieft zorgvuldig door.
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Uw AD-account
U krijgt na registratie een e-mail met daarin een link om te bevestigen. Klik deze 

aan om de registratieprocedure te voltooien. 

Ga opnieuw, zoals in stap 1 omschreven, naar AD.nl en klik op aanmelden. Vul 

hier uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.

Nadat u bent ingelogd zal het woord “Aanmelden” linksboven zijn vervangen door 

“Welkom [Uw naam] | Afmelden”. Klik hier op uw naam om uw profiel te openen.

In deze pop-up kunt u uw profiel aanpassen. Om gebruik te kunnen maken van 

de digitale krant of andere diensten moet het systeem u als abonnee 

herkennen. Hiervoor is het nodig uw abonneenummer te koppelen aan uw 

account. Klikt u op het tabblad “Abonnementen”.
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[Uw naam]
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Uw AD-account
In dit scherm vult u uw achtcijferige abonneenummer en uw 

postcode in. Vul uw postcode in zonder spatie tussen de letters 

en de cijfers.

Let op!

Krijgt u bij het koppelen te zien dat uw postcode en 

abonneenummer niet overeenkomen? 

Als u zeker weet dat de gegevens kloppen, heeft u waarschijnlijk 

een spatie geplaatst tussen de letters en cijfers van uw 

postcode.

Krijgt u te zien dat uw abonneenummer al aan een ander 

e-mailadres is gekoppeld? 

Log eerst in onder uw oude e-mailadres volgens stap 6 en 7, en 

ontkoppel uw abonneenummer onder het tabblad 

“Abonnementen”. Eventueel kunt u bij het scherm als in stap 2 

een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Heeft u geen toegang meer tot deze e-mail? 

Neem gerust contact op met onze Lezersservice tijdens 

kantooruren op telefoonnummer 088 050 50 50.

Uw AD-account is nu gereed voor gebruik.
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Lezen op uw PC of Mac

Let op!
De digitale krant op onze website is gemaakt voor lezen op een PC of Mac. Voor tablets

en smartphones zijn speciale applicaties te downloaden. Andere besturingssystemen dan 

Windows (PC) en OSX (Mac) worden helaas niet ondersteund.

U kunt de krant online lezen op uw PC of Mac. Ga 

naar http://www.ad.nl en klik op “Digikrant” in het 

midden bovenaan. U kunt ook direct naar 

http://krant.ad.nl gaan.

U ziet nu de beschikbare kranten. Klik op de krant 

van de dag om de krantenlezer te openen in uw 

browser.

Kies hier een van de 7 

laatst verschenen 

kranten.

Hier kunt u 

overschakelen naar 

een andere editie.

Met deze 

schuifbalk kiest u 

het zoomniveau.

Hier kunt u  

overschakelen naar een 

weergave per artikel.

Hiermee roept u de 

paginastrip op met 

voorbeeldweergaven van 

alle pagina’s.

Volgende 

pagina.
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Tik op “Uw 

abonnements-

gegevens” om uw 

account in te vullen.

Tik na openen op het 

tandwiel rechtsboven.

Lezen op uw iPad
Voor het lezen op de iPad is er een speciale applicatie. U vindt 

deze in de App Store door op “AD HD” te zoeken.

Na installeren van de applicatie is deze terug te vinden in de 

Kiosk/Newsstand. Open de applicatie.
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Onder het vraagteken 

is een overzicht  te 

vinden van alle 

gebaren die in de 

applicatie zijn te 

gebruiken.Voer hier uw AD-

account in.

Sleep de bijlagen naar links om 

ze allemaal te zien.

Lezen op uw iPad
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Via “Kiosk” kunt u 

oudere kranten 

downloaden.



Lezen op uw Android-apparaat
Tik hier om het 

instellingenmenu te 

openen.

Voor zowel tablets als telefoons met Android (versie 2.3 en 

hoger) is een applicatie beschikbaar. U vindt deze door in de 

Google Play Store te zoeken op “AD”.

Na downloaden van de applicatie vult u onder instellingen (zie 

nummer 2) uw AD-account in. Hierna kunt u dagelijks de krant 

downloaden.

Via de bibliotheek kunt u 

de 7 laatst verschenen 

edities downloaden en uw 

eerder gedownloade

kranten oproepen.

U kunt hier direct een 

bijlage kiezen..
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Heeft u moeite de applicatie te vinden in de Google Play Store? 

Probeert u te zoeken op de “AD krant” of “AD de Persgroep”.
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De applicatie is in uw 

Kiosk te vinden.

Lezen op uw iPhone
Voor de iPhone is er een speciale applicatie “AD HD”, die u 

kunt downloaden via de App Store. 
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Kies “Uw 

abonnementsgegevens” 

om uw AD-account in te 

voeren.

Tik Kiosk om oudere 

kranten in te zien of te 

downloaden

Tik op het 

tandwiel voor 

het 

instellingen-

menu.

Onder het 

vraagteken 

ziet u een 

overzicht van 

alle gebaren 

die in de 

applicatie zijn 

te gebruiken.

U kunt hier door naar links te 

slepen alle bijlagen.

Lezen op uw iPhone
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Kies hier uw editie van 

het AD.
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Lezen op Windows 8

Door te tikken 

op het woord 

“Kiosk” kunt u 

een van de 7 

laatst 

verschenen 

edities 

kiezen.

Na aantikken van “Mijn 

Archief” krijgt u een overzicht 

van uw gedownloade kranten

Voor Windows 8 zijn er twee manieren om de krant te lezen. U kunt de krant via onze website online inzien, zoals 

volgens de instructies op pagina 5. U kunt ook de speciale applicatie uit de Windows Store installeren. Hiermee 

kunt u de krant downloaden om later in te zien, zonder dat hier een actieve internetverbinding voor nodig is.

Trekt u het scherm naar links 

(tablet) of beweegt u uw muis 

naar de rechterbovenhoek 

(PC) om het instellingen-

menu te openen.

Onder “Accountgegevens” is het 

mogelijk uw AD-account in te 

vullen om de krant dagelijks te 

kunnen downloaden.
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Lezen op Windows 8

Met de rechtermuisknop 

(PC) of door de 

onderkant van het 

scherm omhoog te 

slepen kunt u vanuit de 

krant schakelen tussen 

verschillende 

weergaven.
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Overige vragen
Vanaf hoe laat is de krant te downloaden?

Ochtendedities zijn vanaf uiterlijk 6:00 uur beschikbaar. Middagedities 

vanaf uiterlijk 15:00 uur. Op zaterdag is de middageditie uiterlijk 13:00 

beschikbaar.

Kan ik een artikel opslaan?

Vanuit de online krant via onze website is het mogelijk om artikelen in 

PDF-formaat in platte tekst op te slaan. U gebruikt hiervoor de knop 

“Print” rechtsboven, wanneer u een artikel heeft geopend. In de 

applicaties voor tablet en smartphone is het enkel mogelijk om een 

krant in zijn geheel op te slaan voor later lezen binnen de applicatie.

Kan ik de puzzels digitaal invullen?

Momenteel is het invullen van de puzzels in de digitale krant niet 

mogelijk.
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Heeft u verder nog vragen of problemen? Voor de meest recente 

informatie en oplossingen voor mogelijke problemen, verwijzen wij u 

graag naar onze website http://www.ad.nl/lezersservice. Daarnaast 

heeft u hier de mogelijkheid om onze Lezersservice te bereiken via 

een contactformulier.

Ook kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op het telefoonnummer 

088 050 50 50.

http://www.ad.nl/lezersservice

