
Een nummer zoeken op Spotify 

Liedje-zoeken-Spotify Hoe zoekt u tussen het gigantische aanbod 

liedjes op Spotify naar dat ene nummer? 

Spotify is te gebruiken via een programma op de computer, een 

website of app. Zoeken naar een liedje kan op elk apparaat. 

 

Website Spotify 

    Ga naar de Web Player van Spotify. 

    Klik linksonder op Inloggen. 

    Klik in het linkermenu op Zoeken. 

    Typ uw zoekterm. Dit kan de titel van het liedje zijn, de naam van de artiest of beide. 

Hoe preciezer de zoekterm, hoe beter de resultaten zijn. 

    Tijdens het typen verschijnen de resultaten. Ga met de muisaanwijzer over het 

gewenste liedje en klik op de afspeelknop die voor de titel verschijnt. 

 

Programma Spotify 

Zoek via het programma op de computer als volgt naar een nummer: 

    Klik linksboven in de zoekbalk. 

    Typ uw zoekterm. Dit kan de titel van het liedje zijn, de naam van de artiest of beide. 

Hoe preciezer de zoekterm, hoe beter de resultaten zijn. 

    Tijdens het typen verschijnen de resultaten. Het bovenste resultaat kan het nummer 

zijn dat u zoekt. Klik erop om het af te spelen. 

    Is het eerste resultaat niet wat u zoekt, klik dan rechts naast 'Nummers' op Alles 

bekijken om alle suggesties voor liedjes te zien. 

    Ga met de muisaanwijzer over het gewenste liedje en klik op de afspeelknop die voor 

de titel verschijnt. 

 

App Spotify 

Zoek via de app op telefoon of tablet als volgt naar een nummer: 

    Klik onderin op Zoeken. 

    Tik in de balk 'Artiesten, nummers of podcasts'. 

    Typ uw zoekterm. Dit kan de titel van het liedje zijn, de naam van de artiest of beide. 

Hoe preciezer de zoekterm, hoe beter de resultaten zijn. 

    Tijdens het typen verschijnen de resultaten. Ziet u het nummer dat u zoekt? Tik erop 

om het af te spelen. 

    Verschijnt het liedje dat u zoekt niet, verander dan de zoekterm of tik onder aan de 

suggesties op Alle nummers bekijken. 


