
Activeren ESPN Watch voor huidige FOX Sports accounts: 
 
Als je al een FOX Sports-account hebt dat gekoppeld was met je TV-aanbieder, dan is de overgang 
naar ESPN Watch eenvoudig; 
 
1. Ga naar ESPN.nl of naar de ESPN-app. 
2. Klik op Log in en voer het emailadres in dat je gebruikte voor je FOX Sports-account.  
3. Jouw account wordt herkend op basis van je mailadres en je hoeft alleen maar een nieuw 

wachtwoord in te stellen om jouw ESPN-account te activeren.  
4. Je account is geactiveerd. Klik op Watch om live naar ESPN te kijken. 
 
Had je al een FOX Sports-account maar nog geen koppeling met je tv-abonnement? Ook dan is je 
account al automatisch overgezet naar ESPN. Het enige wat je nog hoeft te doen is je ESPN TV-
abonnement te koppelen aan je online-account: 
 
5.1 Ga naar Instellingen 
5.2 Klik op TV-abonnement activeren en doorloop de vervolgstappen; 
5.3 Als je het stappenplan succesvol hebt doorlopen, zie je in je account onder TV-abonnement 

activeren jouw tv-aanbieder staan. ESPN Watch is nu succesvol geactiveerd.  
 
Je bent nu klaar om online te kijken! Je kunt nu via ESPN.nl en de ESPN-app alle wedstrijden, 
programma's en tv-kanalen bekijken die onderdeel uitmaken van je ESPN-abonnement! 
 
 
 
Activeren voor nieuwe ESPN Watch gebruikers: 
 
Heb je nog geen FOX Sports-account en wil je gebruik maken van ESPN Watch, maak dan gratis een 
ESPN-account aan. Volg hiervoor de volgende stappen: 
 
1. Ga naar ESPN.nl of naar de ESPN-app. 
2. Klik op Meld aan en voer jouw emailadres in.  
3. Vul je naam, achternaam en een wachtwoord in. 
4. Je account is geactiveerd.  
 
Om vervolgens online naar ESPN te kunnen kijken, moet je jouw ESPN tv-abonnement toevoegen 
aan jouw online ESPN account. Dat kan via de volgende stappen: 
 
5.1 Ga naar Instellingen 
5.2 Klik op TV-abonnement activeren en doorloop de vervolgstappen; 
5.3 Als je het stappenplan succesvol hebt doorlopen, zie je in je account onder TV-abonnement 

activeren jouw tv-aanbieder staan. ESPN Watch is nu succesvol geactiveerd.  
 
Je bent nu klaar om online te kijken! Je kunt nu via ESPN.nl en de ESPN-app alle wedstrijden, 
programma's en tv-kanalen bekijken die onderdeel uitmaken van je ESPN-abonnement! 
 


