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Service

Digitale diensten
Als abonnee van de Volkskrant kunt u met uw Volkskrant-account 
gebruikmaken van onze digitale producten én abonneeservice.  
Zo heeft u met uw account onbeperkte toegang tot onze website  
én geeft u eenvoudig een adreswijziging, uw vakantie of een 
vraag over uw bezorging online door. Ga voor meer informatie 
naar volkskrant.nl/service.

Uw abonnement
U betaalt uw abonnement per betaalperiode. Zo betaalt u alleen 
voor de kranten die u ook daadwerkelijk ontvangt. Als er bijvoorbeeld 
tijdens een feestdag geen krant uitkomt of u heeft onverhoopt geen 
krant ontvangen, dan betaalt u deze niet. Het aantal kranten per 
betaalperiode vindt u in uw welkomstbrief. Meer informatie over uw 
abonnement vindt u op volkskrant.nl/service.

Klantenservice
Lezersservice de Volkskrant
Postbus 859
1000 AW Amsterdam
Online: volkskrant.nl/service
Telefoonnummer: 088 - 0561 561
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur

Bezorging
Online: volkskrant.nl/bezorging
Telefoonnummer: 088 - 0561 555
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 13.00 uur

http://volkskrant.nl/service
http://volkskrant.nl/bezorging


Beste abonnee, 

U heeft een echte krant in huis gehaald. Dat betekent dat u het nieuws  
voortaan tot u kunt nemen voorzien van verdieping en commentaar- op papier  
of op uw scherm. 

Door journalisten die weten wat van belang is en dat met verstand van zaken  
voor u pogen te presenteren – intelligent, open van geest en met een fijne pen.  
De Volkskrant, dat zijn 182 redacteuren en ongeveer 450 vaste medewerkers die eer 
leggen in het betere leeswerk. We verdiepen ons in de brandhaarden van politiek, 
economie en samenleving – nieuwsgierig en zonder vooroordelen. Juist in deze tijd 
is het belangrijk dat een redactie met kennis van zaken feiten onderscheidt van 
rumoer en ze in de juiste context zet. De Volkskrant is het Nederlandse medium dat 
de afgelopen jaren het meest is bekroond voor onderzoeksjournalistiek.  

Door de ogen van onze correspondenten krijgt u zicht op de hele wereld. Aan de 
hand van onze analyses en een brede waaier aan opinies kunt u bedenken wat u er 
zelf van vindt. Dat moet de krant zijn: een lichtend baken in de zee van informatie 
die ons overspoelt. 

Maar we berichten ook over de lol en de lasten van het moderne leven, over 
smakelijke cultuur, vooruitgang en inspirerende medemensen. De Volkskrant wil 
relevant zijn én plezierig om te lezen. Vandaar onze uitgebreide aandacht voor 
vormgeving en fotografie, zowel op papier als digitaal.

Het is natuurlijk aan u, nieuwe abonnee, om te oordelen over ons werk. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat u in de grootste kwaliteitskrant van Nederland veel van uw 
gading zult vinden. Zodat u elke dag weer moeiteloos beslagen ten ijs komt.

Op deze pagina’s stellen wij de Volkskrant aan u voor. Zo weet u waar u  
aan begint en wat u waar kunt vinden. Vanaf nu komen we elkaar elke dag tegen.  
Dat beschouw ik als een voorrecht.

Ik wens u veel plezier met de Volkskrant.  En ik ben benieuwd wat u vindt.  
Als u aanmerkingen of vragen hebt, hoor ik het graag.

Hoe leest een mens de Volkskrant? In New York lees ik de Volkskrant rond een uur of elf ’s 

avonds (op mijn iPad). Eerst ga ik er snel doorheen, daarna nog eens rustig; vrijwel iedere  

collega-columnist natuurlijk, de stukken van Peter de Waard over economie, de reportages 

van Toine Heijmans, Willem Vissers over voetbal. Weinig schenkt zo veel genot als een stuk 

dat me echt boos weet te maken. Het wereldbeeld van andersdenkenden is altijd  

ook erotiserend.

Arnon Grunberg 

Met vriendelijke groet,

p.remarque@volkskrant.nl 



DRUKKERIJ

...alles komt 
samen op de 
redactie...

...de chef-in jaagt 
de redactie aan 
en stelt de ideale 
nieuwslijst 
samen...

...waarna de chef-uit 
selecteert en een 
pagina-indeling maakt...

...in de drukkerij worden 
platen gemaakt van de  
bestanden, voor elke 
drukgang één...

...de platen worden 
op de rollen van de 
drukpers 
geplaatst......voor kleur zijn vier 

drukgangen nodig, 
waarna alles gesneden 
en gevouwen wordt...

...vrachtwagens brengen 
de kranten naar de 
distributiecentra door 
heel Nederland...

...waarna bezorgers 
op pad gaan om de 
kranten te bezorgen...

...en met de 
eindredacteuren en 
vormgevers de krant 
in elkaar zet...

...als alles klaar is 
wordt het naar de 
drukkerij gestuurd...

...in de vorm van 
elektronische 
bestanden...

…en wordt 
tegelijkertijd de 
digitale krant 
klaargezet.

Verslaggevers, correspondenten, 
fotografen en persbureaus 
leveren ruw materiaal aan...

...de nieuwsvergadering 
brainstormt en bepaalt de 
zwaartepunten...

11.00 - 14.00 u

14.00 - 16.00 u

16.00 - 23.00 u

18.00 - 23.00 u

21.00 - 23.15 u

23.30 - 04.00 u

00.00 - 05.00 u

05.00 - 07.00 u

10.30 u

Elke dag stellen wij de krant voor u samen en zorgen dat deze elke  
ochtend  bij u op de mat ligt of op uw scherm verschijnt.  
Hoe de Volkskrant gemaakt wordt, kunt u hieronder zien.

De Volkskrant ingrediënten
De Volkskrant biedt u naast nieuws, ook achtergronden bij de actualiteiten, cultuur,

opinie en het aangename leven. Ontdek wat onze katernen en magazines te bieden hebben.

De Volkskrant is: een ritselend cadeautje op de mat, vol vrolijkheid en energie en schitterend 

vormgegeven verhalen, bovenop en achter het nieuws, door een paar van de beste pennen 

van Nederland. En dat elke dag! Waar halen ze de energie vandaan?

Sheila Sitalsing 



Elke zaterdag: Sir Edmund
Een blad voor het hoofd, dat is Sir Edmund. Elke zaterdag neemt Sir Edmund de lezer mee op 
ontdekkingstocht door de wetenschap, literatuur, filosofie, cultuur, technologie en al het andere dat 
het brein prikkelt. U leest hoe de vernieuwende denkers uit binnen- en buitenland denken. Het blad 
gidst u naar de mooiste literatuur en interessantste non-fictie.

Elke zaterdag: Volkskrant Magazine
Volkskrant Magazine is een onwrikbaar en geliefd onderdeel van het weekendritueel in veel 
huishoudens. Levensdilemma’s en de liefdesperikelen van medelezers, uw overlevingskansen in het 
thuiskantoor, grappige columns, het grote persoonlijke interview,  goede restaurants en designers, 
in het Magazine vindt u het. Wij brengen elke week verhalen van de beste auteurs en tonen 
verrassende fotografie.

strafpleiter 

GERARD SPONG EN THEO HIDDEMA 

STAAN LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR 

IN HET INTEGRATIEDEBAT
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Op zoek naar Joey Hoffmann:

reconstructie van een mediahype

9

Werken hulporganisaties op zee 

mensensmokkel in de hand? 

14

Politieke appropriatie: hoe politieke

partijen elkaars standpunten lenen

&Opinie

vs.

De

de strafpleiter

Elke zaterdag: verdieping en opinie 
Relevante journalistiek van de bovenste plank, interviews en verrassende rubrieken treft u aan in 
het katern Zaterdag, dat opent met de column van Esther Gerritsen. In het Opiniekatern vindt u 
prikkelende stukken die het debat in Nederland op gang brengen en de veelgelezen rubriek van 
commentator Martin Sommer.     

Elke dag: V
V houdt van kunst, uitgaan, media en entertainment. Maar ook van eten, geschiedenis, lezen en 
die fijne eigenaardigheden en ongemakken van het moderne leven. Met goede schrijvers en een 
bom aan kennis serveren we daar de beste stukken over uit, van lange leesverhalen tot het betere 
gidswerk, van scherpe recensies tot indringende interviews, van high art tot tegendraadse lol.

Elke dag: Nieuwskrant
Als de Volkskrant een driegangenmenu is, dan is de nieuwskrant het hoofdgerecht. Hier presenteren 
we het belangrijkste nieuws. We melden niet alleen de feiten, maar geven ook duiding met analyses, 
achtergronden en reportages. We benaderen de wereld met een open blik: nooit vooringenomen en 
altijd volledig. En we zoeken naar het persoonlijke verhaal van de mensen achter het nieuws.

De Volkskrant ingrediënten
De Volkskrant biedt u naast nieuws, ook achtergronden bij de actualiteiten, cultuur,

opinie en het aangename leven. Ontdek wat onze katernen en magazines te bieden hebben.

Jean-Pierre Geelen 
Vergeef me, ik weet niet beter: opgegroeid met de Volkskrant kan ik mij geen ander ontbijtje voorstellen. 

Wel wijzigde ik mijn dagelijks dieet van het klassieke ‘Krantje, croissantje’ in een eigentijds ‘Tabletje,  

kadetje’, maar de ingrediënten behielden hun voedingswaarde. Ik consumeer ze met smaak,  

van Voetnoot tot Witteman, en alle krenten ertussen. Het lekkerst voor het laatst: de V,  

dagelijks weekblad in krantenvorm.



De Volkskrant  
op uw scherm

Als abonnee heeft u onbeperkte toegang tot onze website en apps.  
Zo heeft u de Volkskrant altijd bij de hand. Ontdek welke digitale  

diensten de Volkskrant heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken.

Website
Op volkskrant.nl leest u naast het laatste nieuws ook alle achtergronden. 
Want op onze website vindt u álle journalistiek van de Volkskrant. Dus ook uw 
favoriete column, nieuwste recensies en mooiste interviews. En doordat de 
website van de Volkskrant zicht aanpast aan uw scherm, leest u met hetzelfde 
gemak uw artikelen via laptop, tablet en mobiel. Dat laatste gaat het best via 
de Volkskrant.nl app voor iOS of Android.

Wakker worden in een kamer gedrenkt in nicotine en bier, Risk-legers over de vloer, gordijnen 

die bezwijken onder het licht van de nieuwe dag, naakt de trap af met de kale loper, langs de 

fietsen in de gang en bukken, de Volkskrant. De wereld die weer in je terugkeert: dat gevoel is 

nooit meer verdwenen.

Bert Wagendorp 

https://play.google.com/store/apps/details?_sp=d30b12c1-c715-46b2-9e09-9106e538f954.1502806478929&id=be.persgroep.android.news.mobilevk
https://itunes.apple.com/us/app/volkskrant.nl-mobile/id418873064?mt=8


Je hebt twee soorten kwaliteitskranten, leuke en saaie. De Volkskrant is een léuke. 

Behalve een ruime portie serieuze grotemensenstukken voor de liefhebber, staan er 

ook elke dag zóveel geestige, scherpe, bizarre en dolkomische dingen in dat je vaak 

niet eens aan de serieuze materie toekomt. En dan kun je tóch met recht zeggen dat 

je een kwaliteitskrant leest! Heerlijk

Sylvia Witteman 

Hoe werkt het?
Om gebruik te maken van onze online diensten, heeft u een Volkskrant account nodig. Is uw 
e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u een e-mail van ons ontvangen met uw inloggegevens. 
Heeft u geen e-mail ontvangen? Ga dan naar volkskrant.nl/service

Digitale krant
Leest u de Volkskrant graag digitaal, maar hecht u ook waarde aan de 
vertrouwde opmaak van de krant? Lees dan de digitale krant. Deze staat elke 
ochtend vanaf 6:00 uur voor u klaar. Nadat u de krant heeft gedownload, 
kunt u deze ook op later tijdstip lezen, zonder internetverbinding. Makkelijk 
wanneer u bijvoorbeeld onderweg of op vakantie bent. Lees de digitale editie 
via krant.volkskrant.nl of gebruik de app.

Nieuwsbrieven
Blijf eenvoudig op de hoogte met de nieuwsbrieven van de Volkskrant. In de 
ochtend brengen we u per mail het laatste nieuws en bijzondere artikelen uit 
de krant, rond het middaguur kunt u onze blik op het nieuws van de ochtend 
en het gesprek van de dag ontvangen. Om half negen ’s avonds versturen 
we Volkskrant Avond, met een samenvatting van de dag, televisietips, een 
video en alvast zes artikelen uit de krant van morgen. Daarnaast hebben we 
nieuwsbrieven over politiek, boeken, wetenschap en sport.  
Op www.volkskrant.nl/nieuwsbrief meldt u zich eenvoudig aan. 

Topics
Over sommige onderwerpen wilt u net wat meer weten. Uw favoriete club, 
de nieuwste muziek of uw stad bijvoorbeeld. Daarom is er Topics, de gratis 
digitale service bij uw abonnement. Met Topics heeft u toegang tot alle 
journalistiek van Trouw, het Parool, AD en een groot aantal regionale kranten. 
Stel lijsten samen over die onderwerpen waar u meer over wilt weten. 
Geen tijd of zin om zelf te zoeken? Laat u verrassen door de playlists van de 
redactie. Ga naar topics.nl of download de app.

http://volkskrant.nl/service
http://krant.volkskrant.nl
https://play.google.com/store/apps/details?_sp=d30b12c1-c715-46b2-9e09-9106e538f954.1502806116271&id=be.persgroep.red.mobile.android.vkn
https://itunes.apple.com/nl/app/de-volkskrant-hd/id408243158?_sp=d30b12c1-c715-46b2-9e09-9106e538f954.1502806055032&mt=8
https://appsto.re/nl/I7Vzfb.i
http://topics.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.persgroep.topics


Aanbiedingen

Geef 2 weken de Volkskrant cadeau! 
Wilt u een vriend, familielid of collega blij maken met de Volkskrant? Dat 
kan. Als abonnee mag u de Volkskrant twee weken cadeau doen. De krant 
wordt elke dag thuisbezorgd en ook toegang tot onze digitale diensten is 
inbegrepen. Het abonnement stopt automatisch.

Ga snel naar www.volkskrant.nl/2wekencadeau

De Volkskrant Inclusief - haal meer uit uw abonnement
Wij zijn zeer blij met u als abonnee. Daarom willen wij graag iets extra’s voor 
u doen. Bijvoorbeeld met ons voordeelprogramma ‘de Volkskrant Inclusief’. 
U kunt daarmee profiteren van exclusieve aanbiedingen geselecteerd voor 
Volkskrantlezers. Beleef bijzondere evenementen, krijg interessante kortingen 
en doe mee aan exclusieve winacties.

Ga naar www.volkskrant.nl/inclusief

http://www.volkskrant.nl/2wekencadeau
http://www.volkskrant.nl/inclusief

