
Beste GOOISCH-abonnee, 

Ben je in het bezit van een iPad, iPhone, Android 
tablet of mobiel? Dan heb ik goed nieuws! GOOISCH 
is nu digitaal beschikbaar via de MagZine-app. En 
voor jou als abonnee is dat ook nog eens helemaal gratis. Gewoon als 
onderdeel van je abonnement. Let op: de digitale GOOISCH is alleen gratis 
voor iedereen die een abonnementsvorm van €13,50 of hoger heeft. 

Wat moet je hiervoor doen? 
Volg onderstaande stappen en activeer direct jouw digitale abonnement op 
GOOISCH. 

Je inloggegevens 
Abonneenummer: wanneer je GOOISCH ontvangt, vind je dit nummer in de 
seal op het adreskaartje. Dit adreskaartje zit los in de seal. 
Postcode: dit is de postcode waarop jouw abonnement geregistreerd staat. 

Abonneenummer kwijt? Vraag ‘m hier op: www.aboland.nl/?gooisch 

1. Ga naar www.magzine.nu/magazine/gooisch
2. Tik op de knop ‘gratis voor abonnees’ en dan op volgende >>
3. Vul op deze pagina je e-mailadres, wachtwoord, abonneenummer en je 
postcode in om het digitale abonnement gratis te activeren. Tik dan op 
bevestig. (Heb je al een MagZine-account, gebruik dan je bestaande 
accountgegevens).
4. Download de gratis MagZine-app op je tablet of smartphone (zoek in de 
App Store, Google Play of Windows Store op ‘Magzine.nu’)
5. Log in met de zojuist aangemaakte accountgegevens in de MagZine-app 
(let op: maak geen nieuw account aan)
6. Ga naar het hoofdscherm van de MagZine-app, tik op ‘Download 
magazines’ en lees de nieuwste GOOISCH via de knop ‘Mijn magazines’. 
Zodra een nieuw nummer verschijnt, word je daarvan automatisch op de 
hoogte gesteld via een e-mail. De digitale edities zijn eenvoudig te bewaren 
op je tablet of smartphone. 

Vanaf nu heb je overal en altijd GOOISCH bij de hand! 

Voor vragen over de MagZine-app kun je een mail sturen naar 
support@magzine.nu. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Contant 
Hoofdredacteur GOOISCH 

P.s. Volg je GOOISCH al online? Abonneer je op facebook.com/gooisch en
maak kans op prachtige prijzen!




