Alles over de Zoeklicht-app
Log in op https://webapp.zoeklicht.nl
Geen abonnee?
Bent u nog geen abonnee, dan kunt u via www.zoeklichtwebshop.nl een digitaal
abonnement nemen.

1) Maak een account via www.zoeklichtwebshop.nl aan en log in met de gebruikersnaam
en het wachtwoord dat u meteen via de mail wordt toegestuurd.

2) Koop dan in de webshop een digitaal abonnement.

(https://www.zoeklichtwebshop.nl/zoeklichtuitgaven/digitaal-abonnement/). Hieronder ziet
u stap voor stap uitgelegd hoe dat werkt en waar u op moet klikken.

3) Per mail ontvangt u de toegangscode. Dit kan even duren, voordat wij de gegevens goed
verwerkt hebben in ons systeem.

4) Kopieer de toegangscode uit uw mail.
5) Pak uw telefoon of tablet waar u de app wil installeren en ga vervolgens naar internet. Typ
in uw internetbalk https://webapp.zoeklicht.nl en u ziet vervolgens onderstaand
scherm om te kunnen inloggen.

6) Vul de code in door te plakken en u kunt gebruik maken van de webapp.
7) LET OP: nu kunt u alleen via internet Het Zoeklicht lezen. Om handig en snel Het Zoeklicht
te gebruiken als app, kunt u de webapp (de internetsite) als app toevoegen op het
bureaublad van uw telefoon of tablet. Hieronder staat de uitleg per soort mobiel of tablet.
iOS (iPad en iPhone)





Ga naar webapp.zoeklicht.nl
Klik in de webbrowser op de deelknop (vierkant met pijl naar boven)
Klik dan op ‘Zet in beginscherm’
Klik dan op ‘Voeg toe’
Android





Ga naar de webapp.zoeklicht.nl
Klik in de webbrowser op de deelknop (drie puntjes)
Klik dan op ‘Sneltoets toevoegen aan het startscherm
Windows Phone en Windows Mobile





Ga naar webapp.zoeklicht.nl
Klik in Internet Explorer op de deelknop (drie puntjes)
Kies dan ‘Aan startscherm vastmaken’
iOs

Android/Windows

8) Als u de app nu weer opent, heeft u nog wel 1 keer de toegangscode nodig om in te
loggen.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar info@zoeklicht.nl.

