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Snelkoppeling van webpagina’s op het iPhone of iPad beginscherm 

zetten 
 

De meeste websites hebben ook een goede mobiele versie en misschien niet een eigen applicatie. 

Daarom kun je ook eenvoudig een webpagina toevoegen aan het beginscherm van 

je iPhone of iPad. 

Via de snelkoppeling heb je snel toegang tot de website. Wanneer je namelijk op het icoon tikt 

wordt deze namelijk onmiddellijk geopend in Safari. De webpagina wordt ververst zodat je altijd de 

laatste informatie hebt. Dit is erg handig wanneer je graag een mobiele versie gebruikt van een 

website. 

Websites op het beginscherm plaatsen 
Open appletips.nl (of een andere webpagina) in Safari op je iPhone of iPad 

Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog) 

Scrol omlaag om de extra opties te openen 

Tik op de optie 'Zet op beginscherm' 

 
iOS gaat aan de slag en maakt een snel koppeling, eventueel kun je de naam en/of url aanpassen. Tik 

op 'Voeg toe' om de webpagina toe te voegen aan het beginscherm. Onmiddellijk wordt de 

snelkoppeling geplaatst en kun je deze net zoals andere apps verplaatsen naar een gewenste positie. 

https://www.appletips.nl/7heh
https://www.appletips.nl/629h
https://i2.wp.com/www.appletips.nl/wp-content/uploads/2017/01/toevoegen-aan-beginscherm-iOS.png?ssl=1


Door webpagina's toe te voegen aan je beginscherm kun je ze nog sneller raadplegen. Mocht de 

pagina al geopend zijn in Safari, dan wordt deze niet opnieuw toegevoegd, maar ververst. Zeker een 

aanrader voor je favoriete websites. 

 

Website op Startscherm Android-toestel zetten 
Open de browser Chrome. 

Ga naar de website die u op het Startscherm wilt plaatsen. 

Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes. 

Tik op Toevoegen aan startscherm. 

Geef de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan. 

Tik op Toevoegen en eventueel nogmaals op Toevoegen. 

De site staat op het Startscherm van het toestel. Vindt u dit toch niet zo handig? Tik langere tijd op 

de betreffende snelkoppeling. Sleep het item omhoog naar 'Verwijderen' of tik op Verwijd. uit Start. 

 


