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Titel : Gratis abonneren op de digitale Defensiekrant. 

 

 

 

De Defensiekrant verschijnt vanaf 2014 niet meer als papieren blad, maar als aantrekkelijk online magazine. Dit 
magazine is op internet beschikbaar via de website van defensie (www. defensie.nl). Maar het is ook mogelijk om 
een gratis abonnement te nemen. Zo'n abonnement betekent dat je als lezer iedere keer wanneer er een nieuwe 
Defensiekrant uitkomt, een e-mailt                                                                            
                                                                             . Gemakkelijker op de hoogte blijven 

van de ontwikkelingen bij Defensie kan bijna niet. 

Stap 1, aanmelden: 
 
Klik op deze link, Je komt nu op een internetpagina van de Rijksoverheid. Op het scherm kun je aan kruisen welk 
blad of bladen je wilt ontv                                                                                
                                                    -mailadres in. 
Het is niet handig om een dienst- adres (dat eindigt op @mindef.nl) te gebruiken. De Defensiekrant en de and    
                                                                                                                
                                               -mail in zodat je het online niet alleen overal en altijd kunt 
raadplegen, maar ook optimaal kunt genieten van de video's en het geluid. 

Stap 2,  bevestigen: 

                 -mailadres ingevuld en aangevinkt welke bladen je wil ontvangen, dan wordt er een 
bevestigingsemail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. 
 
Stap 3,  nieuwsbrief: 
 
Heb je je gratis abonnement bevestigd, dan krijg je een nieuws- brief toegestuurd. Daarin wordt verteld dat je 
vanaf nu iedere keer wanneer er een online magazine verschijnt, een e-mail krijgt met informatie over de 
belangrijkste onderwerpen. Voor ieder blad waarop je een abonnement hebt genomen, krijg je een nieuwsbrief 

 
Ben je betalende abonnee: wat nu te doen? 
 
Iedereen kan straks zonder kosten de digitale Defensiekrant ontvangen en lezen. Dat betekent dat er een einde 
komt aan de zogenoemde betaalde abonnementen. Voor de Defensiekrant geldt de einddatum 31 december 
2013. Je hoeft niets te doen, het abonnement stopt vanzelf. Voor de andere Defensiebladen, met name Alle 
    , L                                  ,                 2014            ‘        ’  itgaven verschijnen voor 
deze bladen als online magazine verschijnen. Heb je al abonnementsgeld voor 2014 betaald, of heb je vragen 
over te veel betaald abonnementsgeld? Neem dan contact op met Abonnementenland, het bedrijf dat de betaalde 
abonnementen beheert. Dat kan via het e-mailadres klantenservice@aboland.nl. 

 

 

https://abonneren.rijksoverheid.nl/subscriptions?utf8=%25e2c3&department=defensie

