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1. Profiel maken & inloggen
1.1 Profiel aanmaken
Stap 1:

Surf naar hln.be/registreren.

Stap 2:

Vul je e-mailadres, een eigen gekozen
wachtwoord (2 maal) en je gegevens in.

Stap 3:

Klik op ‘Registreer’.

Stap 4:

Vul je gegevens verder aan.

Stap 5:

Je zal een mail ontvangen met een activatielink.
Jouw profiel dient eerst geactiveerd te worden.

1.2 Abonnement koppelen
Stap 1:

Surf naar hln.be/inloggen.

Stap 2:

Vul je e-mailadres en wachtwoord in
en klik op ‘Inloggen’.

Stap 3:

Eens aangemeld, keer je terug naar de
homepagina. Klik bovenaan op je naam, klik
op ‘Instellingen’ en ga naar ‘Abonnement’.

Stap 4:

Als je abonnement nog niet gekoppeld is, zal
je ‘Koppel abonnement’ zien staan.
Daar mag je op klikken en geef je vervolgens
jouw abonneenummer en postcode in.

Stap 5:

Klik op ‘Koppel abonnement’ en je
abonnement is gekoppeld.

1.3 Inloggen
Stap 1:

Ga naar hln.be/inloggen.

Stap 2:

Geef je e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 3:

Klik op ‘Inloggen’.
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2. Werkwijze digitaal lezen
2.1 De digitale krant lezen op PC
Stap 1:

Surf naar hln.be/inloggen.

Stap 2:

Geef je e-mailadres en wachtwoord in en klik op ‘Aanmelden’.

Stap 3:

Klik bovenaan op ‘Digikrant’.

Stap 4:

Klik op de krant van vandaag. Er zal een scherm tevoorschijn komen met
de vraag “Ben je abonnee? Meld je hier aan.” Daar mag je op klikken.

Stap 5:

Je kan de krant lezen.

2.2 De digitale krant lezen op iPhone of iPad (iOS)
2.2.1 De app downloaden
Om de digitale krant te kunnen lezen op je iPhone of iPad, moet je eerste
de app downloaden op je toestel. Je kan de app
hier downloaden.

2.2.2 De krant downloaden
Stap 1:
Stap 2:

Open de app op jouw toestel.
Klik op de krant naar keuze en klik op ‘Inloggen/toegangscode’.
Kies voor ‘inloggen als abonnee’ en vul jouw e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 3:

Je kan de krant downloaden en lezen!

2.3 De digitale krant lezen op smartphone of tablet (Android)
2.3.1 De app downloaden
Om de digitale krant te kunnen lezen op je smartphone of tablet, moet je eerste de app
downloaden op je toestel. Je kan de app
hier downloaden.

2.3.2 De krant downloaden
Stap 1:

Open de app op jouw toestel

Stap 2:

Klik op de krant naar keuze en klik op ‘Inloggen/toegangscode’.
Kies voor ‘inloggen als abonnee’ en vul jouw e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 3:

Je kan de krant downloaden en lezen!
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3. Plusartikels lezen op HLN.be
Om een plusartikel te lezen op HLN.be dien je volgende stappen te volgen:
Stap 1:

Surf naar hln.be/inloggen.

Stap 2:

Geef je e-mailadres en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.

Stap 3:

Je keert automatisch terug naar HLN.be. De plusartikels staan tussen de andere artikels
op de homepagina. Klik op een plusartikel om het artikel te lezen.
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4. Topics
Om een artikel te lezen op Topics, dien je volgende stappen te volgen:
Stap 1:

Surf naar topics.be/inloggen.

Stap 2:

Geef je e-mailadres en wachtwoord in die gekoppeld zijn
aan je abonnement en klik op ‘Inloggen’.

Stap 3:

Klik op een artikel dat je wenst te lezen.

OPGELET:
Je hebt enkel toegang met een Compleet (elke dag papier + digitaal), Weekend + Digitaal (tijdens het
weekend op papier en tijdens de week digitaal) of Digitaal abonnement (elke dag digitaal). Je hebt
geen toegang met dagpassen, losse verkoop, abonnementen die via de appstores verkocht worden of
deelabonnementen.
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