
Welkom bij 
het FD
Voor het belangrijkste en meest actuele 
bedrijfs- en financieel-economisch nieuws 
heb je als medewerker van of student aan 
de Haagse Hogeschool (HHS) onbeperkt  
toegang tot FD.nl. 

Log in mbv Surfconext via deze link: 
https://login.fd.nl/hhs en kies 
bij Surfconext voor:

Om gebruik te kunnen maken van FD.nl 
heb je een persoonlijk account nodig. Dit 
wordt bij je eerste bezoek aangemaakt. Als 
je niet eerder een account hebt gehad bij 
FD Mediagroep vul je enkele gegevens in 
en maak je een wachtwoord aan. Zodra je 
dat hebt gedaan kun je ook inloggen  in de 
FD apps en bijvoorbeeld het nieuws volgen 
via Mijn Nieuws.

Inloggen op de FD apps werkt namelijk 
alleen  met je HHS  e-mail-adres en het  
gekozen wachtwoord. Deze toegang blijft 3 
maanden geldig na je laatste inlog via  
https://login.fd.nl/hhs

Je kunt ook later nog een wachtwoord 
aanmaken: https://fd.nl/wachtwoord

Tip: Verleng je toegang indien je geen 
artikelen kunt lezen in de FD apps. 

FD.nl

Het belangrijkste én het 
laatste nieuws overzichtelijk 
bij elkaar.
Plus beurs,
achtergrond,
opinie, tech
en innovatie.

Met de FD App voor 
smartphones en 
tablets heb je altijd 
en overal
toegang tot het 
belangrijkste 
nieuws van het FD.

Log eenmalig in met je HHS 
e-mailadres en wachtwoord.

FD App

Blader digitaal 
door de krant. 
Log eenmalig in 
met je  HHS
e-mailadres en 
wachtwoord.
iOS 

Beschikbaar voor:

 iOS      en            Android

(klik om app te downloaden uit store)

E-paper App

Android

Log in via de link https://
login.fd.nl/hhs óf ga naar 
FD.nl, klik op Inloggen en vul 
je HHS e-mailadres in. Je 
krijgt dan de keuze om in te 
loggen via Surfconext/HHS.

Klik op de oranje button en 
log indien nodig in bij 
Surfconext/HHS. Je wordt 
vervolgens automatisch 
ingelogd op FD.nl en kunt 
ook (weer) 3 maanden de 
apps gebruiken. 
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