Handleiding
digitaal lezen
Uw profiel binnen enkele minuten activeren

Digitaal lezen: Toegang tot digitale krant en Topics
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Voordelen van mijn profiel
Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen. Dit kan met een
computer (PC of Mac), tablet (iPad, Android en Windows 8) en smartphone (iPhone en Android). Ook heeft u
toegang tot Topics. U krijgt hiermee niet alleen toegang tot alle artikelen uit álle regionale edities van uw eigen
krant, maar ook tot alle verhalen uit de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD en een groot aantal andere regionale
kranten.
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle krantmerken van de
Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad, ED, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia,
BN DeStem en PZC. Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle websites
en apps van de Persgroep inloggen.

Kies hieronder de optie die voor u geldt:

1. U
 heeft al eerder een profiel aangemaakt bij een van de kranten van de Persgroep.
2. U
 w huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1. U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij een van de kranten van de Persgroep
(AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool): u dient deze opnieuw te gebruiken.
U heeft in het verleden al een keer een account of profiel aangemaakt bij
een van de kranten van de Persgroep. Dit profiel kunt u weer gaan gebruiken
in combinatie met een eventueel nog bij u bekend, of zelf te wijzigen
wachtwoord.
Stap 1: Log in met uw emailadres via bndestem.nl/inloggen. Weet u uw
wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via
bndestem.nl/wachtwoordvergeten.
Stap 2: Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen
een uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord
instellen en bevestigen.
Stap 3: Nadat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en heeft
u toegang tot Topics of download de BN DeStem-app. Het kan voorkomen
dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet koppelen via ‘abonnement’
bij profiel. Dit doet u met uw abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij de
welkombrief en wordt ook bij iedere afschrijving vermeld.
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2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.
Stap 1: Maak zelf eenmalig een profiel aan via bndestem.nl/registreren door
uw emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.
Stap 2: U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze
email.
Stap 3: Voordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig
te koppelen via ‘abonnement’ bij profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.
Deze heeft u ontvangen bij de welkombrief en wordt ook bij iedere afschrijving
vermeld.
Stap 4: U kunt nu inloggen via bndestem.nl/inloggen in combinatie met het
aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt u via
bndestem.nl/wachtwoordvergeten zelf een nieuw wachtwoord
aanmaken.
Nu kunt u de digitale krant lezen via bndestem.nl/krant, de BN DeStemapp downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

bndestem.nl/service

De digitale producten
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De digitale krant
U kunt de volledige krant op werkdagen vanaf 06.00 uur en op zaterdag vanaf
07.00 uur lezen op tablet, PC/laptop of smartphone. Om de krant te lezen op
tablet of smartphone kunt u de BN DeStem-app downloaden. Log in met uw
profiel en lees eenvoudig de krant, thuis of onderweg.

bndestem.nl
Blijf van minuut tot minuut op de hoogte van het
laatste nieuws via bndestem.nl .

Alles uit de 13 beste kranten in één duidelijk overzicht
• Lees eenvoudig alles over de onderwerpen
die u het meest interesseren.
• Uw persoonlijke nieuwssite
• Een extra service naast uw huidige abonnement
• Eenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone

Ga naar topics.nl

Meer weten over de verschillende
mogelijkheden? Ga dan naar
bndestem.nl/service
Of neem contact op met de Klantenservice
088 - 0139920

