
Hoe lees ik digitaal de krant? 
 

Hoe kunt u als abonnee de papieren krant digitaal lezen op uw tablet, mobiel, laptop of pc?  

Er zijn twee mogelijkheden. We leggen deze mogelijkheden graag aan u uit. 

 

Vooraf: uw digitale account 

Wat u allereerst nodig heeft om de krant digitaal te kunnen lezen, is een digitaal 

account bij De Limburger. Zo’n digitaal account moet u zelf aanmaken. Heeft u al 

een digitaal account, dan kunt u meteen verder. Nog geen digitaal account? Ga dan 

eerst naar de website delimburger.nl/activeer. Het aanmaken van een digitaal 

account heeft u binnen een paar minuten geregeld. 

 

Mogelijkheid 1:  

Digitaal lezen met de vernieuwde app ‘Digitale krant’  
• De Limburger heeft vanaf februari een vernieuwde app om digitaal de krant te lezen.   

• Ga naar de App Store (IOS) of naar de Google Play Store (Android). 

• Download de app ‘De Limburger Krant’. 

• Ga op uw tablet of mobiel naar deze app. 

• Klik op het menu en ga onderaan naar ‘instellingen’ Klik hier op ‘log je in’. 

• Log in met uw e-mailadres en wachtwoord (uw digitale account van De Limburger). 

• Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen probleem. Kies hier een nieuw wachtwoord. 

• Kies de regio-editie die u graag wilt lezen en download de krant. 

 

Mogelijkheid 2: 

Digitaal lezen op uw laptop of pc 
• Ga naar onze website www.delimburger.nl. 

• Klik op ‘inloggen’ rechtsboven. 

• Voer uw e-mailadres en wachtwoord in (uw digitale account van De Limburger) 

• Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen probleem. Kies hier een nieuw wachtwoord. 

• Klik op ‘Digitale krant’. 

• Selecteer uw regio. 

• U ziet vervolgens de gekozen regio-editie. Download vervolgens de krant.  

 

 

 

https://www.limburger.nl/activeer
https://apps.apple.com/nl/app/de-limburger-krant/id982132648
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twipemobile.delimburgerdigitaal&hl=nl
https://www.limburger.nl/account/forgotpassword?adh_i=&adh_i=
www.delimburger.nl
https://www.limburger.nl/account/forgotpassword?adh_i=&adh_i=


Vragen of hulp nodig? 

Heeft u vragen of hulp nodig? Ga naar ‘Veelgestelde vragen’ of neem contact op met onze 

Klantenservice via 088 - 77 80 888. Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 

08.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur. 

 

https://klantenservice.limburger.nl/

