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1. Account aanmaken
Om de krant digitaal te kunnen lezen heeft u een NRC account nodig. U kunt een account aanmaken
op www.nrc.nl/welkom. Hier wordt u gevraagd uw e-mailadres in te vullen (zie onderstaande
afbeelding). U kunt vervolgens zelf een wachtwoord aanmaken. Wanneer uw abonnement op basis
van uw e-mailadres niet achterhaald kan worden, dan wordt u verzocht aanvullende informatie te
verstrekken. Wanneer u om uw relatienummer gevraagd wordt: uw relatienummer staat vermeld in
de welkomstbrief en/of e-mail die u van ons ontvangen heeft en op het bankafschrift bij de
afschrijving van het abonnementsgeld.
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2. Het lezen van de digitale krant
Na het aanmaken van een account heeft u afhankelijk van uw abonnement ook toegang tot alle
artikelen van de website en eventueel ook de digitale editie van NRC Handelsblad of nrc.next. Op
onze servicesite kunt u lezen waar uw digitale abonnement toegang toe biedt.
U vindt de link naar de digitale editie rechts bovenaan onze homepage:

U kunt de digitale editie uiteraard ook lezen via onze apps voor NRC Handelsblad en nrc.next.
Als u de digitale editie heeft geopend, kunt u artikelen openen door ze aan te klikken. U wordt dan
doorverwezen naar het artikel op nrc.nl. U kunt artikelen ook delen met anderen via e-mail of sociale
media. Dit kan via de logo’s die u naast een geopend artikel ziet staan:
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Rondom de krant vindt u een aantal functieknoppen.
Via ‘Overzicht’ kunt u navigeren naar oudere edities van de krant. Om in te zoomen op de krant kiest
u voor ‘Vergroot krant’. Om de krant te downloaden in PDF, ePub, of MobiPocket-formaat, klikt u op
‘Download krant’.
Om afzonderlijke artikelen in de oorspronkelijke krantenopmaak te openen en op te slaan, kiest u
onderaan de pagina voor ‘Download artikelen’. Daar vindt u een overzicht van alle artikelen op de
betreffende pagina in PDF-formaat.
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3. Het digitale archief
Het krantenarchief van NRC bevat artikelen die vanaf 1 januari 1991 in de krant zijn gepubliceerd.
Het archief wordt dagelijks aangevuld. Artikelen uit de krant zijn de volgende werkdag vanaf 10.00
uur beschikbaar.
Het krantenarchief is online beschikbaar voor abonnees van nrc.next, NRC Handelsblad en nrc.nl. U
kunt vanaf iedere pagina op nrc.nl zoeken op trefwoorden via het vergrootglas rechtsboven in het
scherm. Wanneer u vervolgens op de titel van een artikel drukt kunt u dit lezen door in te loggen als
abonnee.
Niet-abonnees kunnen maandelijks een paar artikelen lezen zonder in te loggen. Wanneer deze
limiet is bereikt, wordt u via de onderstaande melding gevraagd om in te loggen met een actief
abonnement.

Het krantenarchief bevat niet alle artikelen die de afgelopen jaren in NRC Handelsblad zijn
verschenen. De bijdragen van enkele freelance medewerkers ontbreken, omdat deze auteurs geen
toestemming hebben gegeven aan NRC Handelsblad voor online publicatie van hun bijdragen.
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4. Advies bij problemen
Ik weet mijn relatienummer niet
U vindt dit op de welkomstbrief, in de welkomstmail en bij de afschrijvingen.
Ik weet mijn wachtwoord niet (meer)
Op https://login.nrc.nl/wachtwoord-vergeten kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt
een automatische email van ons. Deze kan terechtkomen in uw ongewenste of spam berichten. Het
is wel veilig om te openen.
Ik ben al ingelogd, mijn account is gekoppeld aan mijn relatienummer, maar er wordt toch gevraagd
om mijn relatienummer in te vullen
We adviseren u om uit- en weer in te loggen. Indien dit niet werkt, adviseren we u om de cache van
uw browser te wissen. Op uw computer worden cookies opgeslagen. Dit zijn gegevens die worden
opgeslagen. Een enkele keer worden onjuiste gegevens opgeslagen. Door deze te verwijderen kunt u
de gegevens weer juist instellen. Bekijk hiervoor de handleiding van uw browser:
• Google Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
• Opera
Nadat u de cookies heeft verwijderd kunt u naar www.nrc.nl gaan, klik daarna rechtsboven op
‘digitale editie’.
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