
LeerKinderenTalen Handleiding
Met de apps van leerkinderentalen.nl leren kinderen spelenderwijs 
woordjes in verschillende talen. Deze handleiding biedt hulp bij het 
aanschaffen en installeren van de app op een tablet of smartphone.

Toch nog vragen? Stuur een email naar: info@leerkinderentalen.nl

iOS (Apple) gebruikers
1. Zorg voor een betaalmiddel. Betalen kan met creditcard of tegoedbon: de iTunes 

kadokaart. Een kadokaart is te koop op internet en bij diverse winkels, zoals Albert 
Heijn, Kruidvat, Primera en Bruna.

2. Heb je een tegoedbon? Volg dan de volgende stappen:
⁃ Open de App Store op de iPhone of tablet
⁃ Kies het scherm ‘Uitgelicht’
⁃ Scroll omlaag tot je helemaal onderin bent
⁃ Kies ‘Wissel in’
⁃ Volg de uitleg op het scherm

3. Open op de iPad of iPhone de website leerkinderentalen.nl
4. Kies de taal die je wilt leren
5. Zoek naar Pro Editie en klik op de knop ‘Koop in App Store’
6. Klik op de prijs en vervolgens op ‘KOOP’
7. Vul het wachtwoord van je Apple account in
8. Volg de uitleg op het scherm

De app is nu geïnstalleerd. Veel speelplezier!

Android gebruikers
1. Zorg voor een betaalmiddel. Betalen kan met creditcard of tegoedbon: de Google 

Play giftcard. Een Gift Card is te koop op internet en bij diverse winkels, zoals 
Albert Heijn, Kruidvat, Primera en Bruna.

2. Heb je een tegoedbon? Volg dan de volgende stappen:
⁃ Open de Play Store op de smartphone of tablet
⁃ Open het menu en kies ‘Inwisselen’
⁃ Volg de uitleg op het scherm

3. Open op de smartphone of tablet de website leerkinderentalen.nl
4. Kies de taal die je wilt leren
5. Zoek naar Pro Editie en klik op de knop ‘Koop bij Google Play’
6. Klik op de prijs en vervolgens op ‘ACCEPTEREN’
7. Kies de juiste betaalmethode en vervolgens ‘KOPEN’

De app is nu geïnstalleerd. Veel speelplezier!


