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Pieter Heykoop lanceert als eerste Nederlandse 

organist een App met eigen CD’s en Bladmuziek. 

Alle CD-uitgaven zijn via de App te bekijken. 

Van alle uitgaven zijn voorbeeldtracks te beluisteren. 

U kunt een favorietenlijst maken. 

Na het kopen van CD’s of tracks, kunnen deze online 

en offline beluisterd worden. 

Alle uitgegeven Bladmuziek is ook verkrijgbaar in de 

App. Van alle Bladmuziek, zowel noten als klavarskribo, 

zijn voorbeeldbladen beschikbaar in de App. 

De App is gratis te downloaden in de Appstore en 

Playstore.



Scan en download hier uw App

App-store Play-store



Na het scannen van de QR 
code en het downloaden van 
de App volgt uw inschrijving. 
Eenmaal geregistreerd kunt u 
eenvoudig via uw gebrui-
kersnaam en wachtwoord 
inloggen in de App.

Eenmaal ingelogd, kunt u 
gaan grasduinen door alle uit-
gegeven CD’s en Bladmuziek 
met luister- en speelvoorbeel-
den. 



U kunt zowel losse CD-tracks 
als complete CD-albums kopen. 
Ieder album is voorzien van 
luistervoorbeelden, waarmee u 
tracks kunt beluisteren. Tevens 
kunt u door een compleet 
booklet bladeren, voordat u tot 
uw aankoop overgaat.

U kunt uw aankoop op verschillen-
de manieren afrekenen. Eenmaal 
gekocht, wordt uw aankoop 
gedownload binnen de App voor 
het beluisteren of bespelen van de 
gekochte muziek. Uw aankoop 
staat binnen de App onder ‘Mijn 
CD’s’ of ‘Mijn Bladmuziek’



Speel uw muziek af in huis of 
onderweg, via uw telefoon 
of bluetooth. Maak uw eigen 
favorietenlijst en speel deze 
af, waar en wanneer u maar 
wilt.

Alle gekochte Bladmuziek, in 
noten of klavarskribo, volledig 
in de App beschikbaar. Zet 
uw iPad of Android tablet 
op de lessenaar en speel uw 
Bladmuziek.



Overzichtelijk menu. Blader door de CD’s voor luisterfragmenten en 
Bladmuziek voor een voorbeeldpagina. Ga naar Mijn CD’s en Mijn 
Bladmuziek voor uw gekochte CD’s, tracks of Bladmuziek. Ga naar 
Mijn Favorieten voor uw samengestelde favorietenlijst. 
Bij opslagcapaciteit ziet u in één oogopslag de beschikbare ruimte op 
uw telefoon. Gebruikt u de App even niet? Kies dan de optie Sluiten.
(Let op! Niet Uitloggen)

‘k Wens u veel plezier in het 
beluisteren en spelen van mijn 
CD’s en Bladmuziek!

Pieter



Gratis App

Eenvoudig in gebruik

Het nieuwste als eerste kunnen 
luisteren en spelen

Alles op 1 apparaat, altijd en 
overal beschikbaar

Vragen over de App: 
app@pieterheykoop.nl


