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Handleiding voor activering (gratis) digitaal versie van het magazine PlotatHome / StitchatHome 

Ga voor activering naar de site van MagZine.nu en vul uw e-mailadres, gewenste wachtwoord, 
abonneenummer en postcode in. Uw abonneenummer vindt u op uw adreslabel. Of vraag 
online uw abonnementscode op bij abonnementenland, StitchatHome en/of PlotatHome. 
 
Gebruik dit abonneenummer om het digitale abonnement te activeren en gratis te lezen op uw 
tablet of telefoon. 

• Ga naar www.magzine.nu/magazine/StitchatHome of 
www.magzine.nu/magazine/PlotatHome en druk op de grijs-oranje knop ‘COMBI’. 

• Op het venster dat verschijnt kunt u zich inschrijven voor het gratis abonnement. Na het 
invullen van de benodigde gegevens zal voor u een account worden gemaakt en wordt het 
abonnement aan uw account toegevoegd. 

• In het eerste veld vult u uw e-mailadres in. (Mocht u al bij MagZine zijn ingeschreven dan 
kunt u volstaan met de bestaande gegevens van uw account). 

• Herhaal uw e-mailadres en vul vervolgens uw wachtwoord in. 

• Bij ‘Abonneenummer’ voert u uw abonneenummer in. Dit kunt u vinden op het adreslabel 
van StitchatHome/PlotatHome. U kunt het ook hier opvragen. 

• In het laatste veld vult u uw postcode in. Dit is nodig ter controle. Druk hierna op de oranje 
‘Toepassen’-knop. 

• Uw digitale abonnement is nu geactiveerd. 

• Installeer de MagZine-app op uw tablet of smartphone. 

• De iOS app moet worden geïnstalleerd vanuit de App Store. Zoek daar op ‘magzine’ of volg 
deze link: http://itunes.apple.com/nl/app/magzine/id397673593?mt=8. 

• De Android app kunt u downloaden 
op https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magzine.nu. 

• In de app dient u eenmalig uw gegevens in te voeren. Ga hiervoor naar ‘Beheer’ en vul uw 
accountgegevens in bij ‘Inloggen’. 

• Ga terug naar het hoofdscherm of ‘Mijn magazines’ en tik op een cover om 
StitchatHome/PlotatHome te downloaden. 

Wij wensen u veel lees- en maak plezier! 
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