
 

 

 

 
 

e-CertNL - RSS-feeds 

Sinds april 2016 maakt e-CertNL gebruik van RSS-feeds om de gebruiker te informeren over nieuwe 

ontwikkelingen en het melden van eventuele storingen. 

 

Dit is een instructie om uw pc of smartphone te configureren zodat de RSS-feeds ontvangen worden. 
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RSS-feeds installeren op uw Windows-pc 

Ga naar http://www.e-cert.nlen klik op "Direct inloggen bij e-CertNL ". 

 
Klik op "Meldingen via RSS" 

 
Klik op "Abonneren op deze feed" 

 
 

Klik op "Abonneren"

 

Indien u deze melding krijgt raden wij aan om te kiezen voor het inschakelen van het automatisch 

bijwerken van feeds. 

 
Klaar ! Zodra wij een bericht versturen ziet u dit in uw internetbrowser 
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RSS-feeds uitschakelen op uw Windows-pc 

Klik in Internet Explorer rechtsboven op het sterretje en kies voor tabblad "Feeds" 

 
 

Hier ziet u de feed "Meldingen – e-CertNL " staan. Rechtsklik daarop, en kies "Verwijderen". 

 
Klik op "Ja" voor de bevestiging. 
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RSS-feeds installeren op uw iPhone 

Ga op uw iPhone naar de internetbrowser en type het adres http://www.e-cert.nl in. 

Scroll naar beneden en tik op de knop "Direct inloggen bij e-CertNL ". 

Scroll naar beneden en tip op "Meldingen via RSS". 

 

Klik op "Open" 

 
Het juiste ineternetadres staat al ingevoerd. Tik op 

"Abonneren" 

 

U kunt de berichten zien in uw nieuws-app of RSS-

reader.  

 
Klaar ! Zodra wij een bericht versturen ziet u dit op uw iPhone 

RSS-feeds uitschakelen op uw iPhone 

Open uw RSS-reader, selecteer de feed van e-Cert.nl, en selecteer "Verwijderen". 
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RSS-feeds installeren op uw Android-telefoon 

Bij Android-telefoons moet de RSS-feed handmatig toegevoegd worden. 

Open uw RSS-reader, en selecteer "Nieuwe feed". 

 
Voer de gewenste naam in (bijvoorbeeld " e-CertNL RSS" en voeg de URL toe: https://www.e-

CertNL.nl/feed/?post_type=notice. 

 
Vergeet uw RSS-reader niet zo in te stellen dat feeds automatisch opgehaald worden, en dat u 

gewaarschuwd wordt bij nieuwe berichten. 

 
Klaar ! Zodra wij een bericht versturen ziet u dit op uw smartphone. 
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RSS-feeds uitschakelen op uw Android-telefoon 

Open uw RSS-reader, selecteer de feed van e-

Cert.nl, en selecteer "Verwijderen". 

 

Bevestig met "OK" 

 

 
 


