
Handleiding 
digitaal van 
Het Parool



Nieuwsbrieven
Dagelijks een e-mail met 
nieuwsfeiten van de redactie 
van Het Parool? In uw account 
kunt u aangeven welke nieuws-
brieven u wilt ontvangen.

De digitale producten
Heeft u als abonnee een abonnement met digitaal lezen? Dan 

heeft u onbeperkt toegang tot al onze digitale producten, zoals plusartikelen 
op onze site en app en de digitale versie van de papieren krant. 

Hieronder vertellen we u kort over de verschillende mogelijkheden.                                                    

De digitale krant
U kunt de volledige krant op 
werkdagen vanaf 13.00 uur
en op zaterdag vanaf 6.00 uur 
lezen op uw tablet, computer 
of smartphone. Om de krant
te lezen op uw tablet of smart-
phone moet u eenmalig de 
gratis Paroolapp downloaden. 
Log in met uw account en u 
leest eenvoudig de krant, waar 
u ook bent in huis of onderweg.

Parool Plus 
op parool.nl
Als abonnee heeft u onbeperkt 
toegang tot Parool Plus op 
onze site. Dit is een speciale 
selectie met de beste artikelen 
uit de krant. Ook vindt u hier 
recensies, columns, reporta-
ges en analyses terug. Als extra 
service kunt u alle artikelen 
gratis opslaan en de door u 
gelezen plusartikelen delen met 
uw vrienden via bijvoorbeeld 
Facebook, Twitter of e-mail.



Gebruikmaken van de digitale producten

Online servicediensten

Als Paroolabonnee kunt u een-
voudig onderstaande zaken online 
regelen via parool.nl/service: 

↗ Melden van bezorgklachten 
↗ Gebruikmaken van de 
↗ vakantieservice
↗ Doorgeven van een verhuizing 
↗ Inzien van uw betalingen 
↗ en wijzigingen doorgeven

Wilt u meer weten over de 
verschillende mogelijkheden? 
Ga dan naar parool.nl/service of 
neem contact op met onze 
klantenservice via 088 – 0561 533 
(werkdagen 9.00 – 18.00 uur).

Om gebruik te kunnen maken 
van de digitale producten dient
u eerst uw account te activeren. 
U heeft bij de start van uw 
abonnement een e-mail ont-
vangen met daarin uw inlog-
gegevens en de vraag om uw 
account te activeren. Dit kunt 
u doen door op de link in de 
e-mail te klikken. Heeft u de 
e-mail niet meer, heeft u niets 
ontvangen of werkt de link 
niet meer, dan kunt u zelf een 
account aanmaken op parool.nl 
(via de groene login knop).


