
De bètaversie van de ANDROID TV-app van VRT NU installeren 

Je voert het eerste deel van de installatieprocedure uit via een browser op je computer/laptop (= meest 

overzichtelijk) of op je smartphone/tablet. 

1. Ga eerst naar deze pagina: https://play.google.com/apps/testing/be.vrt.vrtnu  

 

 
 

2. Klik op de knop “Tester worden”. 

 

3. Je ziet nu volgende bevestiging: 

 

Dat is alvast gelukt, je bent nu officieel een tester van de Android TV-app van VRT NU. Welkom!  

Via stap 4 op de volgende pagina ga je vervolgens de TV app op het juiste toestel installeren.   

  

https://play.google.com/apps/testing/be.vrt.vrtnu


4. Ga nu via deze link in je browser naar de Google Play Store, daar staat de VRT NU (bèta) app voor je 

klaar: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vrt.vrtnu  

 

GOED OM WETEN: 
Soms duurt het enkele uren vooraleer Google je test-account aan de juiste béta-versie in de Play Store 
koppelt. Als dit niet meteen lukt en je krijgt de melding -‘ x This app is not available for your account’-, wacht 
dan enkele uren en probeer opnieuw. 

 

5. Klik op de knop “Installeren”. 

 

OPMERKING:  
Als je “Geïnstalleerd” op de knop ziet staan (in plaats van “Installeren”) dan is dat geen probleem. 
Dat betekent dat je reeds een VRT NU Android app hebt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld de smartphone 
versie op je Android smartphone. Je kan dan gewoon op “Geïnstalleerd” klikken. 

 

6. Een uitklaplijst verschijnt. We geven hier 2 voorbeelden:  

            

Selecteer het juiste Android (TV-)toestel in deze lijst. 

TIP: 
Staat je Android TV toestel niet in de uitklaplijst? Zet hem dan even aan en probeer opnieuw. 

7. Het is mogelijk dat Google nu moet verifiëren of jij het wel echt bent (om je account veilig te houden). 

Je moet je dan nog eens opnieuw aanmelden. 

 

8. Als de hele procedure goed verlopen is, dan zie je deze bevestiging:  

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vrt.vrtnu


9. Nu wordt het spannend...  

Op het Android TV device (je tv-toestel of de Chromecast met Google TV) verschijnt nu de bètaversie 

van de Android TV-app van VRT NU in het lijstje ‘Je apps’.  

 

TIP:  

Heb je zelf reeds meer dan 12 apps geïnstalleerd? Ga dan naar het homescherm van je Android TV, 

selecteer bovenaan de tab “Apps” en kijk achteraan het lijstje van de apps die je zelf al eerder 

installeerde: daar staat de knop “Alles weergeven”:  

 

10. Klik erop en je ziet de VRT NU bèta-app onderaan het volgende scherm staan:  

 

11. Gefeliciteerd! Je kan nu samen met ons de bèta-app testen! 

 

Gebruikerstip: 

Door de ‘OK’-knop lang ingedrukt te houden wanneer je het VRT NU icoon selecteert, kan je de app 

verplaatsen zodat hij de volgende keer mee op het opstartscherm van je Android TV verschijnt. Op deze 

manier kan je de app later ook updaten als dat niet automatisch gelukt is, via ‘Details weergeven’. 

De bètaversie van de ANDROID TV-app van VRT NU gebruiken 

1. Aanmelden 

• Zodra je de VRT NU app opent zal je je moeten aanmelden met je VRT-profiel. Je kan dat doen via een 

numeriek getal of via de QR-code. De schermen vertellen je wat je moet weten of doen. 

  
 

• Je kan je aanmelden met max. 8 accounts.  Voor elk account wordt de kijkgeschiedenis en ‘Mijn lijst’ 

afzonderlijk bijgehouden en zal er een synchronisatie gebeuren met de VRT NU website en app. 

 
 

• Veel test- en vooral kijkplezier!  



2. Wat kan je verwachten van deze test? 

De startpagina ‘Home’: 

• Deels gepersonaliseerde startpagina met o.a. ‘verder kijken’- en favorietenrails. 

  

Het kanalenoverzicht ‘Kanalen’: 

• Een gecureerd overzicht met het beste van wat de VRT-merken te bieden hebben. 

  

‘Aanbod’: 

• De volledige VRT NU-catalogus opgedeeld in de gekende categorieën.  

‘Live kijken’: 

• De bestaande lineaire kanalen Eén, Canvas, Ketnet en Ketnet JR.. Ook andere live-kanalen zijn hier terug 

te vinden wanneer beschikbaar. 

‘Mijn Lijst’: 

• Een overzicht van al je favoriete programma’s, incl. de niet-beschikbare programma’s.  

• Op de ‘home’-pagina wordt enkel de beschikbare lijst weergegeven, gesorteerd volgens toevoeging. 

 

  


