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u te bieden hebben. In deze brochure leest u wat u

allemaal met uw abonnement kunt doen.

Leuk dat u een abonnement op het AD heeft genomen. 



woensdag 13 december 2017 Prijs €2,20

Algemeen Dagblad

Al 40 jaar
zwaaien
met het

lichtzwaard
Mark Hamill is

vergroeid met Luke
Skywalker

Met name
vanavond valt
er veel regen.

P27

wo Do vR

4° | -2° 3° | 1° 4° | 1°

BEL/LUX: €2,60 DUI/FRA/OOS:  €2,85

Deze krant is onderdeel van 
ADR Nieuwsmedia, de grootste 
nieuwsorganisatie van Nederland

8(HLALLE!ZUUUVY)+d-p-k-b-h
Ex-bankier Dirk Scheringa stort zich op
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Jongeren met grote psychische
problemen worden niet of te
laat geholpen doordat het geld
van de gemeente op is. 

Edwin van der Aa 
Hanneke van Houwelingen
Amsterdam

Ook starten behandelingen soms
met grote vertraging omdat toe-
stemming van de lokale ambtenaar
ontbreekt. Dit alles blijkt uit een
peiling van het platform voor on-
derzoeksjournalistiek Investico in
samenwerking met deze krant en
De Groene Amsterdammer.

Van de 120 deelnemende kinder-

psychiaters, -psychologen en an-
dere medewerkers in de jeugd-ggz
zegt zo’n 60 procent aan het eind
van het jaar soms geen nieuwe in-
takes te kunnen doen doordat het
gemeentebudget op is. Bijna drie-
kwart wijt de groeiende wachtlijs-
ten aan de gebrekkige organisatie
bij hun gemeente, die sinds 2015
verantwoordelijk is voor de jeugd-
zorg. 

De gevolgen zijn ernstig: jonge-
ren in psychische nood krijgen re-
gelmatig te laat of geen hulp, waar-
door hun geestelijke toestand ver-
slechtert. 

De hulpverleners klagen ano-
niem over de gang van zaken. ,,Er

wordt alleen maar over geld ge-
sproken en niet meer over het
kind, waar het wel over moet
gaan”, zegt er een. ,,We hebben te
maken met wanhopige ouders en
de suïcidepogingen door jongeren,

ook de geslaagde, nemen toe”,
klinkt het. ,,Er zijn veel meer crisis-
opnames doordat er te lang ge-
wacht wordt met behandelen”,
meldt een derde.

Ook de medewerkers in de jeugd-
ggz zelf hebben het zwaar. Sinds
de overheveling van jeugdzorg
naar de gemeente is volgens 87
procent van de ondervraagden de
werkdruk opgelopen. Het leeu-
wendeel is dagelijks meerdere
uren kwijt aan de administratie;
bijna twee derde van de professio-
nals heeft minder tijd dan vroeger
om een goede diagnose te stellen
en te bepalen welke hulp nodig is.

Na 2015 is volgens 86 procent de
bezuinigingsslag ingezet bij de
jeugd-ggz. Naast de hogere werk-
druk ervaren de meeste medewer-
kers dat er minder tijd en geld is
voor bijscholing. P4

Jeugdzorg schiet tekort
Ondermaatse psychische hulpverlening door geldgebrek

De privégegevens van ongeveer
174.000 Nederlandse Uber-
gebruikers zijn tijdens een grote
computerinbraak buitgemaakt. 

Kees Graafland
Rotterdam

Dit heeft de populaire taxidienst
gisteren bekendgemaakt. Het gaat
om volledige namen, e-mailadres-
sen en mobiele telefoonnummers
van passagiers en chauffeurs. 

Tijdens de hack in oktober 2016
zijn de persoonlijke gegevens van
ongeveer 57 miljoen gebruikers en
600.000 chauffeurs wereldwijd ge-
stolen. De taxidienst hield de digi-
tale diefstal eerst stil en betaalde de
hackers 100.000 dollar (85.000
euro) om geen melding te maken
van hun daad en de data te vernie-
tigen. Het lek werd ook niet gemeld
aan de autoriteiten. 

Pas vorige maand trad Uber met
de zaak naar buiten. Dat gebeurde
na onthullingen door persbureau
Bloomberg. Uber stelt dat forensi-
sche experts geen bewijs hebben
gevonden dat er ritlocatiegeschie-
denissen, creditcardnummers,
bankrekeningnummers of geboor-
tedata zijn gedownload. ,,We zijn
van mening dat passagiers zelf geen
actie hoeven te ondernemen.’’

Uber: data
van 174.000
gebruikers
gehackt 

Ggz-medewerkers
wijten groeiende
wachtlijsten aan
slechte organisatie

Op bezoek bij de raketman
Kim Jong-un speelde dit jaar met vuur P8

Leraar in de kou
Meester Dennis van Duijn uit Den Haag gebruikt de landelijke stakingsdag 

om op het Malieveld te demonstreren. ,,Afzien in de kou? 
Dit is niks in vergelijking met werken in het onderwijs.’’ 
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De beste maatjes
ADVERTENTIE

Reacties
‘Volgend 
jaar weer
een kans’
P6

Imko Binnerts

Beste viskok 
van Nederland 
lust ze rauw
P12

Haring
anders
Als ijsje of 
in de soep
P15

haringtest 2
0

17148 ADRESSEN BEZOCHT

zaterdag 22 juli  2017

Rotterdamse vishandel 

Ruud den Haan nr. 1

zaterdag 25 en zondag 26 november 2017

Jumbo-baas
Frits van Eerd 

‘Niemand vroeg aan mij 
of ik het wel kon’

Cadeaustress?
Hoeft niet. Wij helpen u aan 

het perfecte geschenk. 
Voor iedereen van 0 tot 80.

maandag 13 november 2017

de nummer 1 sportkrant van Nederland @ADSportwereld

Paniek?
Slechts twee
gouden plakken
voor schaatsers
in World Cup  P16

FOTO GETTY IMAGES

P6

‘Mijn loopbaan is niet 
geruisloos voorbijgegaan’

INTERVIEW DICK ADVOCAAT

Sportwereld
Max Verstappen wil het racejaar afsluiten met zeges,
maar Renault heeft hem bewust een zwakkere motor

gegeven. Het gevolg: een bijrol in Brazilië. P2

GAS TERUG
woensdag 13 december 2017

Utrecht
� Tiplijn: 030 236 0300 � e-mail: un.stad@ad.nl (ook voor nieuwsfoto’s) � Regiosport: 010 406 62 15 � e-mail: un.sport@ad.nl � Adverteren: 088 57 22 888

Actie onthult broeinest
van illegaliteit en diefstal

Grote inval in complex van garageboxen in Utrecht-Overvecht

Illegaal gebruik als garage, kap-
salon, of shishalounge en berg-
plaats voor een gestripte auto,
wietkweekspullen en gestolen
goederen. Een breed scala aan
overtredingen is gisteren bloot-
gelegd bij een grote controleac-
tie in een ondergronds complex
met 83 garageboxen in de
Utrechtse wijk Overvecht. Bij
zes bleek niks aan de hand.

Roeland Franck
Utrecht 

Locoburgemeester Victor Ever-
hardt stelde zich aan het einde van
de dag persoonlijk op de hoogte in
het garagecomplex. Hij spreekt van
een ‘informeel bedrijfsverzamelge-
bouw’. ,,Half onder de grond ver-

beeldt het de vermenging van on-
der- en bovenwereld. Het is een
voorbeeld van ondermijning van de
samenleving.’’

Kort na acht uur gisterochtend
betraden ambtenaren van de ge-
meente, gevolgd door medewerkers
van politie, brandweer, douane en
Belastingdienst de verscholen par-
keerbunker tussen de flats aan de
Faust- en Rubicondreef. Vanaf de
galerijen van de omliggende flats
sloegen de omwonenden de actie
gade. Het gebied was de gehele dag
afgegrendeld. 

De actie is in eerste instantie ge-
richt op beëindiging van illegaal ge-
bruik. Het bestemmingsplan staat
alleen stalling van motorvoertui-
gen toe. De sloten op de kanteldeu-
ren in het schemerige gebouw wor-

den één voor één met een slijptol
geopend. In vrijwel geen enkele box
voldoet het gebruik aan de oor-
spronkelijke bestemming. De poli-
tie neemt diverse goederen in be-
slag, zoals een waarschijnlijk gesto-
len scooter en enkele vermoedelijk
gestolen fietsen van merk Cortina.

De huurders die hun garagebox
voor iets anders gebruiken dan het
stallen van een auto, zijn die wat

Everhardt betreft kwijt. Hij ver-
wacht van de beheerder dat die de
huurcontracten van deze gebrui-
kers opzegt. ,,Ik denk dat hij mee-
werkt, maar anders hebben we
middelen hem daartoe te dwin-
gen.’’

Gert Haverkamp van beheerder
De Elf Provinciën zegt totaal verrast
te zijn door de gemeentelijke actie,
maar verleent alle medewerking.
Hij overhandigt de gemeente een
lijst met huurders. ,,Ik kan er alleen
maar achter staan.’’ 

Volgens Haverkamp bepaalt het
huurcontract dat de boxen alleen
voor de stalling van motorvoertui-
gen gebruikt mogen worden. ,,Die
boxen zitten dicht en ik heb geen
röntgen-ogen, dus wat er werkelijk
in zit, dat weet ik niet.’’ P3

Die boxen zitten dicht.
Ik heb geen röntgen-
ogen. Wat er werkelijk
in zit, dat weet ik niet
–Gert Haverkamp, verhuurder

LEERSUM Hoewel de straten
al grotendeels schoon waren,
konden langlaufers op het
Leersumse Veld gisteren hun
hart nog ophalen. Het Stichts
Langlauf Team had ’s mor-
gens samen met Staatsbosbe-

heer in het natuurgebied een
zogeheten loipe uitgezet. Een
loipe is een spoor in de
sneeuw om te langlaufen. De
loipetrekker had een ronde
gemaakt van 5 à 6 kilometer
rondom de plassen. 

Boswachter Corien Koreman
zei gisteren dat veel mensen
gelanglauft hebben. ,,Er ligt
nog een dik pak sneeuw. Dat
is voorlopig niet weg.’’ Lang-
laufen is ook mogelijk tussen
Leersum en Amerongen en

tussen restaurant Het Berg-
huis aan de voet van de Ame-
rongse berg en Leersum. Af-
hankelijk van de sneeuwcon-
dities, worden mogelijk ook
langlaufclinics aangeboden. 
FOTO WILLIAM HOOGTEYLING 

Lekker langlaufen over het Leersumse Veld

Enkel glas en nergens tochtstrips: een
slechte start voor een energiebespa-
ringswedstrijd. Toch won dit huis. P5

Utrechts studentenhuis
scoort met energieplan

Veel scholen waren gisteren gesloten,
omdat de leerkrachten staakten. Leerlin-
gen maakten er een mooie dag van. P2

Lekker dansen en spelen,
want onze juf is in staking 

UTRECHT Vanaf vandaag
presenteert het AD
Utrechts Nieuwsblad in een
vraaggesprek de tien geno-
mineerden voor de titel
Utrechter van het Jaar.
Stemmen op de kandidaat

die volgens u dé
persoon van
2017 in Utrecht
was, kan op

ad.nl/utrech-
ter2017.
Vandaag
brengen wij

een interview
met Elke Lale
van Achterberg
(17) uit IJssel-
stein, die op haar
11de zenuwpijn in

haar linkerbeen kreeg en
dat been verloor. 
Met rolstoelschermen pro-
beert ze nu de Olympische
Spelen van Tokio in 2020
te halen. P4

Portretten
Utrechters
van het Jaar 

Film Vleutenaar:
Doe wat je
leuk vindt, dat
houdt je jong 

P8

UTRECHTER
VAN HET JAAR
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Beatrixziekenhuis
in Gorinchem
winnaar 2017

Het beste
adres

Sanne geboren
Vriendelijke keizersnede 
in vriendelijk ziekenhuis

P6

RANGLIJST REUMAHAND

Op welke locatie
bent u beter af voor 
uw behandeling?
De Top 100 helpt bij
de keuze.                              P8

Dankzij een operatie
van twee uur kan
Magda Heirman straks
weer teddyberen
maken.        P14

CHIRURGIE

Bij de eerste snee
in een mens trilde haar
hand nog, nu is het 
dagelijks werk. Yvonne
van Riet vertelt.           P12

ZIEKENHUIS 
TOP 100

vrijdag 3 november 2017 | AD
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cryptomunten en haalt miljoenen binnen P7

Jongeren met grote psychische
problemen worden niet of te
laat geholpen doordat het geld
van de gemeente op is. Edwin van der Aa Hanneke van Houwelingen

Amsterdam
Ook starten behandelingen soms
met grote vertraging omdat toe-
stemming van de lokale ambtenaar
ontbreekt. Dit alles blijkt uit een
peiling van het platform voor on-
derzoeksjournalistiek Investico in
samenwerking met deze krant en
De Groene Amsterdammer.Van de 120 deelnemende kinder-

psychiaters, -psychologen en an-
dere medewerkers in de jeugd-ggz
zegt zo’n 60 procent aan het eind
van het jaar soms geen nieuwe in-
takes te kunnen doen doordat het
gemeentebudget op is. Bijna drie-
kwart wijt de groeiende wachtlijs-
ten aan de gebrekkige organisatie
bij hun gemeente, die sinds 2015
verantwoordelijk is voor de jeugd-
zorg. 

De gevolgen zijn ernstig: jonge-
ren in psychische nood krijgen re-
gelmatig te laat of geen hulp, waar-
door hun geestelijke toestand ver-
slechtert. 

De hulpverleners klagen ano-
niem over de gang van zaken. ,,Er

wordt alleen maar over geld ge-
sproken en niet meer over het
kind, waar het wel over moet
gaan”, zegt er een. ,,We hebben te
maken met wanhopige ouders en
de suïcidepogingen door jongeren,

ook de geslaagde, nemen toe”,
klinkt het. ,,Er zijn veel meer crisis-
opnames doordat er te lang ge-
wacht wordt met behandelen”,
meldt een derde.

Ook de medewerkers in de jeugd-
ggz zelf hebben het zwaar. Sinds
de overheveling van jeugdzorg
naar de gemeente is volgens 87
procent van de ondervraagden de
werkdruk opgelopen. Het leeu-
wendeel is dagelijks meerdere
uren kwijt aan de administratie;
bijna twee derde van de professio-
nals heeft minder tijd dan vroeger
om een goede diagnose te stellen
en te bepalen welke hulp nodig is.

Na 2015 is volgens 86 procent de
bezuinigingsslag ingezet bij de
jeugd-ggz. Naast de hogere werk-
druk ervaren de meeste medewer-
kers dat er minder tijd en geld is
voor bijscholing. P4

Jeugdzorg schiet tekort

Ondermaatse psychische hulpverlening door geldgebrek

De privégegevens van ongeveer
174.000 Nederlandse Uber-
gebruikers zijn tijdens een grote
computerinbraak buitgemaakt. Kees GraaflandRotterdam

Dit heeft de populaire taxidienst
gisteren bekendgemaakt. Het gaat
om volledige namen, e-mailadres-
sen en mobiele telefoonnummers
van passagiers en chauffeurs. 

Tijdens de hack in oktober 2016
zijn de persoonlijke gegevens van
ongeveer 57 miljoen gebruikers en
600.000 chauffeurs wereldwijd ge-
stolen. De taxidienst hield de digi-
tale diefstal eerst stil en betaalde de
hackers 100.000 dollar (85.000
euro) om geen melding te maken
van hun daad en de data te vernie-
tigen. Het lek werd ook niet gemeld
aan de autoriteiten. Pas vorige maand trad Uber met

de zaak naar buiten. Dat gebeurde
na onthullingen door persbureau
Bloomberg. Uber stelt dat forensi-
sche experts geen bewijs hebben
gevonden dat er ritlocatiegeschie-
denissen, creditcardnummers,
bankrekeningnummers of geboor-
tedata zijn gedownload. ,,We zijn
van mening dat passagiers zelf geen
actie hoeven te ondernemen.’’

Uber: datavan 174.000gebruikersgehackt 

Ggz-medewerkerswijten groeiendewachtlijsten aanslechte organisatie

Op bezoek bij de raketman
Kim Jong-un speelde dit jaar met vuur P8

Leraar in de kou
Meester Dennis van Duijn uit Den Haag gebruikt de landelijke stakingsdag 

om op het Malieveld te demonstreren. ,,Afzien in de kou? 

Dit is niks in vergelijking met werken in het onderwijs.’’ 
P13
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Fijn dat u heeft gekozen voor een abonnement op het AD!

Nieuws is overal, hoor je vaak. Journalistiek niet. Journalistiek is
het opdiepen en controleren van feiten, met name feiten die anderen 
verborgen willen houden. Journalistiek scheidt de feiten van het 
commentaar. Journalistiek vereist vakmanschap en doorzettings-
vermogen.

Nieuws is gratis, weet iedereen. Journalistiek niet. Daarom zijn we 
zo blij dat u gekozen heeft voor een abonnement, daarmee maakt 
u een journalistieke organisatie als de onze mede mogelijk. Zonder 
abonnees hadden Peter Groenendijk en Ingrid de Groot nooit kunnen 
uitzoeken dat Dupont in het geheim werknemers aan gezondheids-
risico’s blootstelde – en had het chemiebedrijf nooit beterschap 
beloofd. Zonder abonnees hadden Hugo Borst en Carin Gaemers nooit 
hun manifest over een betere verpleeghuiszorg geschreven – en was 
er nu door het kabinet ook geen 2,1 miljard euro voor verbetering van 
die zorg gereserveerd.  

Nieuws is haastig. Journalistiek neemt de tijd. U kunt erop vertrouwen dat wij de krant elke dag met grote 
zorgvuldigheid (en met veel plezier!) voor u maken. Wist u dat we samen met onze regionale kranten over 
zo’n 900 redacteuren beschikken? We zijn daarmee de grootste journalistieke organisatie van Nederland en 
belangrijker: we hebben daardoor altijd wel een verslaggever in de buurt.

Het AD schrijft ook graag over sport, over gewone mensen die iets bijzonders doen en over bijzondere mensen 
die iets gewoons doen. Wij willen informeren en amuseren. Op een toegankelijke manier en met een open blik. 
Dus we onthullen wel, maar veroordelen niet: zo krijgt u als lezer alle informatie en alle ruimte om uw eigen 
mening te vormen. Op zaterdag verwennen we u graag met het AD Magazine. Mooie interviews met interes-
sante Nederlanders, inspirerende foto’s, prikkelende columns en nog veel meer. Verder is er 24 uur per dag 
AD.nl. Met behalve het allerlaatste nieuws ook veel video. Samenvattingen van sportwedstrijden bijvoorbeeld. 
Voor abonnees is AD.nl onbeperkt toegankelijk.  

In de bijgevoegde brochure vindt u praktische informatie over uw abonnement. Bijvoorbeeld over hoe u uw 
krant onderweg op telefoon of tablet kunt lezen, en hoe u de krant kunt laten bezorgen op uw vakantieadres. 

Welkom bij het AD en veel leesplezier!

Hans Nijenhuis 
Algemeen hoofdredacteur AD



Haal als abonnee van het AD
meer uit uw abonnement met deze 9 tips:

1.  Altijd onbeperkt toegang tot de beste (premium) artikelen
Als abonnee heeft u exclusief toegang tot de selectie artikelen die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen.

2.  AD nieuwsapp: 4 apps in 1
Natuurlijk bomvol nieuws, sport en entertainment. Maar nu ook met al het nieuws uit jouw regio. De leukste 
video’s en series. En volg je met Topics eenvoudig alle onderwerpen die jou interesseren. Download ‘m nu 
gratis op uw Android of iOS smartphone.

3.  Lees de vertrouwde krant, ook als u onderweg of op vakantie bent.
Abonnees die gebruik maken van de papieren krant, kunnen deze ook digitaal lezen op mobiel, tablet of PC.

4.  Ontvang elke dag per mail de nieuwsbrief met een overzicht van het belangrijkste nieuws
AD biedt u het belangrijkste nieuws, speciaal geselecteerd door de AD redactie. 

5.  Profi teer van speciale aanbiedingen voor abonnees in AD club
Denk hierbij aan WIN acties voor de leukste evenementen, korting op unieke producten en speciale
AD club activiteiten.

6.  Gratis toegang tot Topics
Met Topics kiest u eenvoudig zelf wat u wilt lezen uit alle 13 kranten van de Persgroep, waaronder
Volkskrant en Trouw. Met handige persoonlijke leeslijsten selecteert u de onderwerpen die u persoonlijk 
interesseren en waar u meer over wilt lezen. 

7.  AD.nl biedt ruimte voor interactie
Iets opmerkelijks gehoord of gezien? Tip de redactie eenvoudig en snel op de website.

8.  AD Webwinkel
Shop in onze webwinkel naar producten die aansluiten bij uw beleving. 

9.  Vragen over uw abonnement of hulp bij inloggen?
Op onze servicepagina ad.nl/service kunt u 24 uur per dag antwoorden vinden op al uw abonnementsvra-
gen waaronder het aanmaken van een profi el, doorgeven van uw vakantie, bezorging en/of het wijzigen van 
uw persoonsgegevens.



Zo krijgt u toegang tot de online diensten
die bij uw abonnement horen:
Heeft u al een account met een wachtwoord?

Ja

Dan kunt u direct inloggen bij de
onderstaande diensten. Wachtwoord vergeten? 

Maak een nieuw wachtwoord aan op
ad.nl/wachtwoordvergeten

Nee

Maak eerst een profi el aan op
ad.nl/registreren

Uw vertrouwde krant
online. Log in op

ad.nl/digitalekrant

13 kranten in 1 app.
Log in op topics.nl

De beste artikelen
van AD op ad.nl.

Ga naar ad.nl/inloggen



Profiteer als abonnee van enorm veel voordeel!

Tickets 
3 Dé ticketwinkel 
van uw krant met de 
mooiste aanbiedin-
gen voor dagjes uit, 
avondjes uit of een 
nachtje weg.

3 Als lezer kunt u er 
met voordeel op uit 
naar o.a. de abonnee-
dagen in de Winter 
Efteling, een dagje 
wellness of naar de 
musical On Your Feet!

Reizen 
3 Het mooiste reis-
aanbod, aanbevolen 
door onze redactie.

3 We bieden ver-
schillende reizen aan 
zoals een stedentrip 
naar Gdansk, een 
minicruise naar York 
of een romantische 
overnachting in een 
hotel.

Puzzelen 
3 Online urenlang 
vermaak met één van 
onze puzzels.

3 Daag uzelf uit met 
een kruiswoordpuz-
zel, cryptogram of 
sudoku.

Lezen 
3 De meest exclusieve 
boeken, magazines en 
scheurkalenders.

3 We hebben een 
gevarieerd aanbod 
met o.a. de Star Wars 
Gouden Boekjes, diverse 
sportboeken en de 
365dagen succesvol 
scheurkalender.

Ga naar ad.nl/webwinkel



1. Webshop 2. AD Gift

0. Welkom

3. Wijn�es / glas 4. blije advertentie

1. Bronnen leveren 
ruw materiaal aan

5. Waarna Chef-uit de
 pagina indeling maakt

10. De platen worden op de rollen 
van de drukpers geplaatst. 13. Waarna de krant bij u 

wordt thuisbezorgd

2. Alles komt samen
op de redactie

3. We bepalen 
de zwaartepunten

4. De chef-in stelt de 
ideale nieuwslijst samen

6. En met eindredacteuren en 
vormgevers de krant in elkaar zet

7. Als alles klaar is wordt de krant 
digitaal naar de drukker gestuurd

8. En tegelijkertijd klaargezet
voor digitaal gebruik

11. Voor kleur zijn vierdrukgangen 
nodig, waarna alles gesneden 
en gevouwen wordt

12. Vrachtwagens brengen 
de kranten naar distributiecentra 
door heel Nederland
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10.30 uur De nieuwsvergadering 
brainstormt en bepaalt de 
zwaartepunten.

11.00 – 14.00 uur De Chef In spoort 
de redactie aan en stelt de ideale 
nieuwslijst samen.

14.00 – 16.00 uur De Chef Uit maakt 
vervolgens een selectie en een indeling 
van de pagina’s.
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16.00 – 23.00 uur Samen met de 
eindredacteuren en de vormgevers zet 
de Chef Uit de krant in elkaar.

18.00 – 23.00 uur De krant wordt nu 
in elektronische vorm naar de drukker 
gestuurd.

21.00 – 23.15 uur De drukker maakt van 
het drukbestand platen en plaatst deze 
op de drukpers.
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23.30 – 04.00 uur Na het drukken 
wordt de krant gesneden en gevouwen.

00.00 – 05.00 uur De kranten worden 
nu naar distributiecentra door het hele 
land gebracht. 

05.00 – 07.00 uur De bezorgers staan 
vroeg op om uw krant keurig op tijd te 
bezorgen. Vanaf 6.00 u staat de digitale 
krant voor u klaar om te lezen. 

Zo wordt uw dagelijkse krant gemaakt:

Van correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 
Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie.



Bij meer krant hoort ook meer service
24 uur per dag en 7 dagen in de week online service

Met uw profi el heeft u ook toegang tot onze online service via ad.nl/service. Via onze site kunt u bijvoorbeeld 
zelf een adreswijziging doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook heel  envoudig de bezorging 
van uw krant tijdens uw vakantie stopzetten of de krant tijdelijk naar een ander adres laten doorsturen.

Contact
Klantenservice 
Postbus 8984 
3009 TD  ROTTERDAM 
Online: ad.nl/service
Telefoon: 088 - 0505050
Geopend: maandag t/m vrijdag
 08.00 - 17.00 uur

Bezorging
Online: ad.nl/bezorging
Telefoon: 088 - 0505055 
Geopend: maandag t/m vrijdag
 08.00 - 19.00 uur
 zaterdag 8.00 - 13.00 uur


