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dat?
Ik schaf een e-bookversie aan van een boek dat bewerkbaar is – hoe werkt dit?
Kan ik deze versie opslaan op mijn apparaat nadat ik de vragen in mijn interactieve e-book heb
beantwoord?
Kan ik mijn e-book afdrukken?
Hoe kan ik mijn aankoopgeschiedenis van e-books inzien?
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Wat zijn e-books van The Myers-Briggs Company?
Met e-books van The Myers-Briggs Company kunt u de elektronische versie van sommige van
onze meest verkochte titels kopen om deze te lezen op uw computer of mobiele apparaat.

Hoe koop ik e-books van The Myers-Briggs Company?
De e-books van The Myers-Briggs Company zijn verkrijgbaar via de webwinkel van The MyersBriggs Company (https://eu.themyersbriggs.com/nl-NL/All-shop-products). U kunt betalen met
uw creditcard of betaalpas.

Hoe open ik e-books van The Myers-Briggs Company?
Nadat u een order voor een e-book van The Meyers Briggs Company hebt geplaatst, krijgt u een
e-mail (op het door u aangegeven e-mailadres) met informatie hoe u uw e-book kunt
downloaden. Dit bericht wordt gestuurd vanaf info.eu@themyersbriggs.com - zorg dat dit adres
wordt toegevoegd aan uw lijst met veilige afzenders.

-

Ga naar themyersbriggs.com, meld u aan en klik op de knop 'mijn account'. Hier vindt u
een knop 'e-books bekijken'

-

Klik op de knop 'downloaden' om een kopie te downloaden (u wordt gevraagd uw naam en
e-mailadres in te vullen; deze worden op het boek gestempeld om u als de eigenaar aan te
duiden)

-

U moet de voorwaarden accepteren voordat u het e-book kunt downloaden
Klik op de e-maillink als u een kopie naar iemand anders wilt sturen. De betreffende
persoon ontvangt een e-mail met een link die kan worden gebruikt om het e-book te
downloaden.

Op welke apparaten kan ik e-books van The Myers-Briggs
Company gebruiken?
U kunt de e-books van The Myers-Briggs Company gebruiken op elk apparaat met pdfondersteuning.

Technische eisen PC

-

Windows XP (of later)
Internet Explorer 9 (of later), Google Chrome of Mozilla Firefox
Een pdf-reader als Adobe Reader versie 4 of later (https://get.adobe.com/reader/)
Een werkende internetverbinding als u voor het eerst het e-book van The Meyers-Briggs
Company opent (voor authenticatie)

Technische eisen Mac

-

Mac OSX (of later)
Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox
Een pdf-reader als Adobe Reader versie 4 of later (https://get.adobe.com/reader/)
Een werkende internetverbinding als u voor het eerst het e-book van The Meyers-Briggs
Company opent (voor authenticatie)
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Mobiele apparaten
e-books kunnen worden gebruikt op elk mobiel apparaat met pdf-ondersteuning, zoals android,
iOS of Kindle.

Waarom moet ik btw betalen over de e-books van The MyersBriggs Company?
Volgens de wet in het Verenigd Koninkrijk vallen e-books onder 'diensten' in plaats van
'producten' en dat betekent dat ze onder de normale btw-regels vallen.

Ik ben een gebruiker en ik wil een e-book aanschaffen namens een
van mijn deelnemers. Kan dat?
Ja, natuurlijk. U koopt uw e-book(s) van The Myers-Briggs Company op de normale manier via de
website van The Myers-Briggs Company, logt in op het gedeelte 'mijn account' en selecteert de
boeken. Vervolgens stuurt u de betreffende persoon een link via e-mail.

Ik schaf een e-bookversie aan van een boek dat bewerkbaar is –
hoe werkt dit?
Elk product dat interactieve of bewerkbare elementen heeft in de gedrukte versie (bijvoorbeeld
het MBTI Werkboek) heeft ingebouwde interactiviteit in de e-bookversie als het e-book wordt
bekeken met Adobe Acrobat versie 4 of later – bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of
opties te selecteren.

Kan ik deze versie opslaan op mijn apparaat nadat ik de vragen in
mijn interactieve e-book heb beantwoord?
Ja. Gebruik de functie 'Save As…'- of 'Opslaan Als…' van Adobe Reader om deze versie van uw ebook op uw apparaat op te slaan. U kunt dit dan zoals gebruikelijk weer openen om verder te
werken met het e-book.

Kan ik mijn e-book afdrukken?
Ja, u kunt het zo vaak afdrukken als u wilt, zolang het voor eigen gebruik is. Zie de voorwaarden
die u hebt geaccepteerd toen u het boek hebt gedownload.

Hoe kan ik mijn aankoopgeschiedenis van e-books inzien?
U kunt uw e-books nu online versturen vanaf uw online themyersbriggs.com-account. Om dit te
doen, moet u zich eerst aanmelden en op 'mijn account' klikken. Vervolgens klikt u in het
gedeelte 'Bestelde e-books' op de knop 'e-books bekijken'.
Vanaf deze pagina kunt u e-books naar nieuwe ontvangers versturen of een kopie downloaden
voor eigen gebruik. Gedownloade e-books worden nu overdrukt met de naam van de ontvanger,
uw bedrijfsnaam en het ordernummer.
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Hoe kan ik zien hoeveel e-books er beschikbaar zijn binnen mijn
account?
Klik nadat u op uw themyersbriggs.com-account bent ingelogd op de knop 'e-books bekijken'.
Hier kunt u zien welke e-books u hebt gekocht en welke e-books nog kunnen worden
gedownload of ge-e-maild.

Hoe kan ik een kopie van een e-book dat ik heb gekocht
downloaden?
Ga naar de pagina 'e-books bekijken' om een lijst te bekijken van e-books die u hebt gekocht en
de boeken die nog moeten worden geactiveerd. Om een kopie te kunnen downloaden en u als
de eigenaar te kunnen registreren, moet u eerst de titel van het e-book selecteren in de lijst die
voor u beschikbaar is. Klik op het woord 'downloaden' onder de kop 'Methode'. U komt dan bij
een formulier dat u volledig moet invullen voordat u uw e-book kunt downloaden. Vul in de lege
tekstvakken uw voornaam, achternaam en e-mailadres in en lees het bericht over eerlijke
gegevensverzameling. U moet de gebruiksvoorwaarden voor e-books lezen en hiermee
instemmen door het vakje aan te vinken voordat u op de downloadknop klikt. Vervolgens wordt
er een kopie naar uw apparaat gedownload.

Hoe kan ik een e-book dat ik heb gekocht naar een andere
ontvanger sturen?
U kunt een of meer ontvangers een link verstrekken om een boek dat u hebt gekocht te
downloaden, mits u voldoende boeken beschikbaar hebt. Ga naar de pagina 'e-books bekijken'
om een lijst te bekijken van e-books die u hebt gekocht en de boeken die nog moeten worden
geactiveerd. Selecteer eerst de titel in de beschikbare lijst en klik op het woord 'e-mail' onder de
kop 'Methode'. Vul in het eerste lege tekstvak de e-mailadressen van de beoogde ontvangers in,
gescheiden door een puntkomma. Controleer zorgvuldig of alle e-mailadressen kloppen en
correct zijn geschreven.
Vul in het tweede lege tekstvak een introductietekst in om verder te gaan met het automatisch
genereren van de uitnodiging.
Klik op verzenden en uw ontvanger(s) krijgt/krijgen een e-mail waarin hij/zij wordt/worden
uitgenodigd om het e-book te downloaden. De e-mail bevat een link naar een formulier dat
volledig moet worden ingevuld voordat het e-book kan worden gedownload. Hierop moeten
voornaam, achternaam en e-mailadres worden ingevuld en het bericht over eerlijke
gegevensverzameling moet worden gelezen. De ontvanger moet de gebruiksvoorwaarden voor
e-books lezen en hiermee instemmen door het vakje aan te vinken voordat hij op een knop klikt
om te beginnen met downloaden.

Hoe weet ik of mijn ontvanger het e-book dat ik hem heb gestuurd
heeft gedownload?
Ga naar 'Mijn account' en klik op de link om de door u gekochte e-books te bekijken. Selecteer
het e-book uit de lijst met titels en klik op gebruiksgeschiedenis. In uw gebruiksgeschiedenis kunt
u een lijst inzien met de eindontvangers van het e-book met een grote groene vink onder de
kolom 'gedownload' die aangeeft dat de ontvanger het e-book heeft gedownload. Als er geen
vink staat, betekent dit dat het e-book nog niet gedownload is. U kunt het e-book nogmaals
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verzenden door op de knop 'e-mail nogmaals verzenden' te klikken, met de mogelijkheid om de
e-mail te personaliseren voordat u de link nogmaals verzendt.

Kan ik een e-book dat ik heb gekocht indien nodig nogmaals naar
een ontvanger sturen?
Ja – u kunt een ontvanger een onbeperkt aantal keren een kopie van het e-book sturen. Zelfs als
het e-book al gedownload is, kunt u opnieuw een link sturen om het e-book te downloaden voor
het geval de ontvanger de link is kwijtgeraakt.
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