


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



Arnon Grunberg 

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.

Met vriendelijke groet,

Philippe Remarque
Hoofdredacteur



De Volkskrant ingrediënten

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.



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 fotografi e.

strafpleiter 

GERARD SPONG EN THEO HIDDEMA 

STAAN LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR 
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Op zoek naar Joey Hoffmann:

reconstructie van een mediahype
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Werken hulporganisaties op zee 

mensensmokkel in de hand? 
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partijen elkaars standpunten lenen
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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 fi jne 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 



Bert Wagendorp 

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.

Tablet: dagelijks de Volkskrant Editie
Alle inhoud van de krant van die ochtend staat er in. Maar dan gecombineerd 
met alle voordelen van digitaal: een onderscheidende vormgeving, prachtige 
fotografi e, video’s waar je wijzer van wordt, podcasts en digitaal invulbare 
puzzels. Blijft u op tablet liever de krant lezen zoals hij gedrukt is? Geen nood, 
ook die vindt u in de nieuwe editie.

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

Smartphone en pc: de Volkskrant
Op uw tablet kunt u met de Volkskrant Editie, met een volledig nieuw 
digitaal formaat, genieten van nieuws en achtergrondverhalen, fotografi e, 
videoreportages, Interactieve graphics en podcasts. U kunt de Volkskrant 
Editie ook automatisch laten downloaden zodat u direct kunt beginnen met 
lezen, zelfs als u later geen internetverbinding meer heeft.

U kunt nu dagelijks de Volkskrant Editie lezen: onze journalistiek in een 
baanbrekende digitale vormgeving. Ook onze website en app zijn geheel 
vernieuwd. Zo is de grootste kwaliteitskrant van Nederland nu ook online
de mooiste.



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.



Algemene Abonnementsvoorwaarden 
van de Volkskrant, een onderdeel van de 
Persgroep Nederland B.V.

Artikel 1 Definities

Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, 
op grond waarvan de Abonnee tegen betaling een 
vooraf vastgesteld aantal uitgaven van de Krant ontvangt 
en/of voor een bepaalde periode toegang krijgt tot 
een of meerdere in de Abonnementsovereenkomst 
gespecificeerde Digitale Uitgaven. Onder 
Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een 
proefabonnement of een toegangspas, ongeacht of deze 
betaald of onbetaald zijn.

Algemene Abonnementsvoorwaarden
Deze algemene abonnementsvoorwaarden.

Bezorgservice
De bezorgservice van de Volkskrant, bereikbaar via 
telefoonnummer 088 – 0561 555.

Digitale Uitgave(n)
Hieronder vallen digitale publicaties van de Uitgever 
waaronder de digitale Krant waar Abonnee een 
Abonnementsovereenkomst voor heeft of andere 
digitale abonnementen bij Uitgever die onder de 
Abonnementsovereenkomst vallen, die al dan niet 
toegankelijk zijn via websites, apps of andere digitale media.

Klantenservice
De klantenservice van de Volkskrant, bereikbaar via 
telefoonnummer 088 – 0561 561.

Krant
De door de Uitgever uitgegeven krant, de Volkskrant.

Product
Het product dat de Abonnee gratis ontvangt in 
combinatie met bepaalde door de Uitgever aangewezen 
Abonnementsovereenkomsten.

Uitgever
De Volkskrant B.V., geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel van Amsterdam onder nummer 33.06.18.57. 
De Volkskrant B.V. is een onderdeel van de Persgroep 
Nederland B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 
van Amsterdam onder nummer 34.17.29.06, vestigingsadres/
bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam,

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen van de Uitgever en 
alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten 
van de Abonnementsovereenkomst verklaart de 
Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene 
Abonnementsvoorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden 
bepaalde kan slechts door middel van een schriftelijke 
overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden 
afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen 
afwijking de overige bepalingen van deze Algemene 
Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.
 

2.3 De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht 
voor deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te 
wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in 
de Krant en op www.volkskrant.nl/service. De gewijzigde 
Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de 
datum van inwerkingtreding van toepassing op alle 
bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, 
ook indien deze voor de wijziging van de Algemene 
Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

2.4 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn niet van 
toepassing op de aankoop van producten via de webwinkel 
van Uitgever. De daarop van toepassing zijnde voorwaarden 
zijn te raadplegen via www.volkskrant.nl/webwinkel.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming 
Abonnementsovereenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent 
dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot 
het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft 
geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding 
heeft geaccepteerd.

3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, 
schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een 
Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de Uitgever 
deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt 
aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de 
Abonnementsovereenkomst wordt begonnen.

3.3 De Uitgever mag een aanvraag voor een 
Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden 
weigeren.

3.4 Als de Abonnee de Abonnementsovereenkomst via de 
website van de Uitgever, de telefoon, straatverkoop of 
via een andere vorm van koop buiten de verkoopruimte 
heeft afgesloten, mag hij de Abonnementsovereenkomst 
binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. 
Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de 
Abonnementsovereenkomst. Om gebruik te maken van dit 
ontbindingsrecht dient de Abonnee contact op te nemen 
met de Klantenservice van de Uitgever. De Abonnee kan 
ook gebruik maken van het beschikbare modelformulier 
op www.volkskrant.nl/herroepen. Wanneer de Abonnee 
al een Product bij het abonnement heeft ontvangen en 
de Abonnementsovereenkomst wordt door de Abonnee 
herroepen, dan dient de Abonnee het Product zo snel 
mogelijk terug te sturen. Het ontbindingsrecht geldt niet 
als de Uitgever met uitdrukkelijke toestemming van de 
Abonnee is begonnen met de bezorging van de Krant of het
verschaffen van toegang tot de Digitale Uitgave voordat de 
periode van 14 dagen is verstreken.

Herroepingkaart

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende 
het abonnement op de Volkskrant wil herroepen.

Eerste krant ontvangen op (datum)   

Naam      

Adres      

Postcode / woonplaats    

Handtekening 

Datum      
 



Artikel 4 Samenstelling en bezorging Krant

4.1 De Krant bestaat uit een ongespecificeerd aantal 
katernen of magazines per verschijndag, echter minimaal 
uit één. De Uitgever is vrij om de samenstelling (omvang, 
inhoud en lay-out) van de Krant om hem moverende 
redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan 
de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen 
het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de 
Uitgever.

4.2 Het staat Uitgever vrij een advertentiebijlage aan de 
Krant toe te voegen, mits op die bijlage uitdrukkelijk staat 
vermeld dat het een advertentiebijlage bij die Krant is.
Het staat de Uitgever verder vrij een zelfstandige 
commerciële uiting van derden of een product van derden 
aan de Krant toe te voegen.

4.3 De Uitgever zal zich inspannen voor een tijdige en 
correcte bezorging van de Krant. De bezorgtijden van de 
Krant worden gepubliceerd op www.volkskrant.nl/service. 
De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Krant op 
erkende feestdagen niet te laten verschijnen.

4.4 De Uitgever is gerechtigd de bezorging van de Krant 
te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 7 van 
deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft.

4.5 Bezorging in het buitenland is mogelijk in de door 
Uitgever vastgestelde bezorggebieden tegen additionele 
bezorgkosten. Indien het adres waar de bezorging van de 
Krant dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken 
van (overige) extra kosten, is de Uitgever gerechtigd deze 
kosten separaat aan de Abonnee in rekening te brengen.

4.6 De Abonnee kan klachten over de bezorging van de 
Krant conform de in het colofon vermelde wijze melden 
bij de Bezorgservice van de Uitgever. In geval van een ten 
onrechte niet bezorgde Krant is het bepaalde in artikel 4.9 
van toepassing.

4.7 Klachten met betrekking tot de bezorging van de Krant 
geven de Abonnee niet het recht de betaling van het 
verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op 
te schorten.

4.8 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou 
kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van 
de Krant.

4.9 In het geval dat de bezorging van de Krant niet heeft 
plaatsgevonden, zal het niet bezorgde exemplaar worden 
verrekend (naar keuze van de Uitgever door middel van 
verlenging van de Abonnementsovereenkomst met één 
leverdag dan wel door middel van creditering van één 
exemplaar op de volgende factuur). Daarnaast zal de 
Uitgever zich inspannen om de Abonnee voor de dag van 
het niet-bezorgde exemplaar toegang tot de digitale Krant 
te geven, mits de klacht binnen 3 dagen na
de oorspronkelijke leverdatum is ingediend. De Abonnee 
heeft voor het overige geen recht op restitutie van het door 
hem betaalde abonnementstarief voor een exemplaar dat 
niet is bezorgd.

4.10 De Abonnee heeft geen recht op verlenging of 
creditering conform artikel 4.9 indien de Krant gedurende 
een of meerdere dagen niet wordt bezorgd als gevolg van 
overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene 
Abonnements- voorwaarden.

Artikel 5 Samenstelling en toegang Digitale Uitgaven

5.1 Tenzij anders aangegeven bestaan de Digitale 
Uitgaven uit een ongespecificeerd aantal publicaties. De 
samenstelling van de digitale Krant is in beginsel gelijk 
aan de samenstelling van de reguliere Krant. De Uitgever 
is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) 
van de Digitale Uitgaven om hem moverende redenen 
te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de 
Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen 
het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de 
Uitgever.

5.2 Het staat Uitgever vrij advertenties in de Digitale 
Uitgaven op te nemen, mits deze duidelijk als zodanig 
herkenbaar zijn.

5.3 De Uitgever zal zich inspannen om de betreffende 
Digitale Uitgave tijdig voor Abonnee beschikbaar te maken. 
De Uitgever behoudt zich het recht voor om een Digitale 
Uitgave op erkende feestdagen niet te laten verschijnen 
of het aantal daarin opgenomen publicaties tijdelijk te 
verminderen.

5.4 De Abonnee verkrijgt met een door de Uitgever te 
verstrekken loginnaam en een zelf door de Abonnee 
aan te maken wachtwoord toegang tot de betreffende 
Digitale Uitgave waar de Abonnee krachtens de 
Abonnementsovereenkomst recht op heeft. Het is de 
Abonnee niet toegestaan de login-combinatie die toegang 
geeft tot de Digitale Uitgave te exploiteren of in gebruik 
te geven aan derden. De Abonnee mag de betreffende 
Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden 
of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave of 
onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te 
slaan en/of openbaar te maken.

5.5 Indien de Abonnee in strijd handelt met het bepaalde 
in artikel 5.4 of indien tijdige betaling als vermeld in artikel 
7 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft, 
is de Uitgever gerechtigd de toegang tot de betreffende 
Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, 
onverminderd het recht van de Uitgever om de door of 
in verband met de bedoelde overtreding geleden schade 
(inclusief gemaakte kosten) op de Abonnee te verhalen.

5.6 Indien de Abonnee geen toegang kan krijgen tot 
de Digitale Uitgave kan de Abonnee dit melden bij de 
Klantenservice van de Uitgever. De Uitgever zal zich 
vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende 
Digitale Uitgave alsnog mogelijk te maken.

5.7 Klachten met betrekking tot de toegang tot de Digitale 
Uitgave geven de Abonnee niet het recht de betaling van 
het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk 
op te schorten.

5.8 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou 
kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen 
van toegang tot een Digitale Uitgave.

5.9 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel 
van het door hem betaalde abonnementstarief indien er 
gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot de 
Digitale Uitgave als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in 
artikel 11 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

5.10 In het geval dat de Abonnee alleen een abonnement 
heeft op de Digitale Uitgave en de toegang tot de Digitale 



Uitgave om wat voor reden dan ook op een bepaalde dag 
niet mogelijk was, zal de dag waarop de toegang niet mogelijk 
was worden verrekend (naar keuze van de Uitgever door 
middel van verlenging van de Abonnementsovereenkomst 
met één verschijndag dan wel door middel van creditering 
van één exemplaar op de volgende factuur). De Abonnee 
heeft voor het overige geen recht op restitutie van het door 
hem betaalde abonnementstarief voor een dag dat er geen 
toegang was.

Artikel 6 Levering van een Product

6.1 De levering van een Product bij het aangaan van een 
Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ontvangst van 
de betaling(en) zoals overeengekomen in de betreffende 
Abonnementsovereenkomst.

6.2 Het Product is na levering voor risico van de Abonnee.

6.3 Het Product blijft eigendom van de Uitgever 
totdat de Abonnee al hetgeen hij op grond van de 
Abonnementsovereenkomst aan de Uitgever verschuldigd is, 
heeft voldaan.

6.4 De Abonnee is gehouden te onderzoeken of de kwaliteit 
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met 
hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment 
dat het Product hem ter beschikking is gesteld. Eventuele 
gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen twee weken na levering te worden gemeld bij de 
Klantenservice van de Uitgever.

6.5 Indien vaststaat dat het Product gebrekkig is en 
dienaangaande tijdig, dat wil zeggen binnen 14 dagen 
na ontvangst van het Product, is gereclameerd, dan zal 
de Uitgever het Product binnen redelijke termijn na 
retourontvangst ter keuze van de Uitgever (geheel of 
gedeeltelijk) vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.

6.6 De Abonnee komt geen beroep toe op het bepaalde in 
artikel  
 
6.5 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden indien 
het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een 
ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist 
gebruik van het Product, waaronder in ieder geval wordt 
verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Artikel 7 Betaling

7.1 De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op 
grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een 
tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in de 
Krant of op www.volkskrant.nl/service meedelen aan de 
Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de 
eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende 
Abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijziging 
een verhoging van het abonnementstarief betreft en 
plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de 
Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de 
Abonnements- overeenkomst te ontbinden.

7.2 De Abonnee is verplicht binnen achttien dagen na 
factuurdatum tot betaling van de hem door de Uitgever 
toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van 
deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor 
de (uitvoering van de) Abonnementsovereenkomst op te 
schorten dan wel te ontbinden en bezorging van de Krant 
en/of toegang tot de Digitale Uitgave te staken, zonder dat 
het bepaalde van artikel 4.9 en/of 5.10 van toepassing is, 

en over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. 
Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee 
van rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de 
vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over 
het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van 
de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de 
Abonnee.

7.3 De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of 
bedrijf die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet 
betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die 
de Uitgever genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen voor business-tobusiness vorderingen 15% 
van de vordering met een minimum van € 40,-. Daarnaast 
worden er registratiekosten in rekening gebracht ter hoogte 
van € 25,-.

7.4 Het storneren van een door de Uitgever (automatisch) 
geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn 
betalingsverplichting.

7.5 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen 
dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de 
factuur aan de Klantenservice van de Uitgever te worden 
gericht.

Artikel 8 Adreswijzigingen

De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/
of adressering van het abonnement, waaronder begrepen 
zowel bezorg- als factuuradres, tenminste drie werkdagen 
voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klantenservice 
van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de 
adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen 
zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.

Artikel 9 Duur en beëindiging van de 
Abonnementsovereenkomst

9.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor 
bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode.
 
9.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van 
de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met 
perioden van telkens maximaal drie maanden en tegen het 
op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de 
Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende 
abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt.

9.3 Indien er sprake is van een Abonnementsovereenkomst 
voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee 
gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen 
met een opzegtermijn van één maand tenzij de Uitgever 
voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid 
van een langere looptijd dan 12 maanden zonder 
opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden (bijvoorbeeld omdat 
Uitgever een waardevol Product heeft weggegeven bij het 
abonnement).

9.4 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst middels 
dit contactformulier opzeggen als ook telefonisch of 
schriftelijk via de in het colofon van de Krant of op www.
volkskrant.nl/service vermelde contactgegevens.

9.5 Indien de Abonnementsovereenkomst 
een proefabonnement betreft, dan eindigt de 
Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het 
verstrijken van de overeengekomen periode.

9.6 Indien de Uitgever de Abonnementsovereenkomst 



voor bepaalde tijd op grond van artikel 7.2 ontbindt, 
is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de 
Uitgever lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, 
de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de 
resterende duur van de bepaalde contractsperiode.
 
Artikel 10 Tijdelijke stopzetting Abonnementsovereenkomst

10.1 Een Abonnementsovereenkomst kan tijdelijk, voor 
een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden 
per kalenderjaar, worden stopgezet mits de onderbreking 
minimaal een aaneengesloten periode van zeven 
kalenderdagen bedraagt.

10.2 De onderbreking moet minimaal 14 dagen voor de 
ingangsdatum daarvan worden doorgegeven aan de 

10.3 Tijdens de onderbreking behoudt de Abonnee toegang 
tot de Digitale Krant en blijft de Abonnee verplicht tot het 
betalen van het overeengekomen abonnementstarief. In 
geval de toegang tot de Digitale Krant om wat voor reden 
dan ook op een bepaalde dag niet mogelijk was, is het 
bepaalde in artikel 5.10 van toepassing.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Indien aan de zijde van de Uitgever sprake is van 
overmacht, heeft de Uitgever het recht om uitvoering van 
de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de 
overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van 
de Uitgever, de Abonnementsovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht
  
wordt verstaan elke van de wil van de Uitgever 
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van 
zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van de Uitgever 
kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 
tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst 
te voorzien was. Uitgever verleent geen garantie met 
betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde 
toegang tot de Digitale Uitgave(n) voor Abonnee 
onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel 
mogelijk te bewerkstelligen dat Abonnee conform de 
Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van de 

11.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van de 
Uitgever langer dan twee maanden voortduurt, heeft de 
Uitgever het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot 
vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnee.

Artikel 12 Privacy

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte gegevens 
worden opgenomen in een gegevensbestand, dat 
onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de 
Abonnementsovereenkomst. Het privacybeleid van de 
Uitgever is te vinden op www.persgroep.nl/privacy.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
begrepen auteursrechten, databankrechten en 
merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de Krant en/
of de Digitale Uitgaven berusten bij de Uitgever c.q. de 
betreffende auteur(s) c.q. de betreffende nieuwsdienst.  
Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

13.2 Er mag niets door of met medewerking van de 
Abonnee uit de Krant en/of de Digitale Uitgaven worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op 
welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Uitgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze 
Algemene Abonnements- voorwaarden is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.
14.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting 
bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende 
uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene 
Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 15 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene 
Abonnementsvoorwaarden en/of van een 
Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met 
bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling 
komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door 
een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk 
aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

Artikel 16 Derden

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en 
uitvoering van Abonnementsovereenkomsten gebruik te 
maken van derden.

Amsterdam, 1 januari 2018



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 profi teren van exclusieve aanbiedingen geselecteerd voor 
Volkskrantlezers. Beleef bijzondere evenementen, krijg interessante kortingen 
en doe mee aan exclusieve winacties.

Ga naar www.volkskrant.nl/inclusief


