
Praktische informatie over het boek 

leiderschapsdomeinen 

 

Bestellen  

Hier kun je het boek direct bestellen. De opbrengst komt geheel ten goede 

aan de Stichting Vrienden van Radar.  

 

 

Cadeau geven  

Stuur een email naar klunder@managementboek.nl en meld dat je 

vouchers bestelt voor het boek leiderschapsdomeinen van Frans Wilms á 

€4,95. Je krijgt dan net zo veel codes als je boeken bestelt. Je krijgt een 

rekening van de bestelde vouchers. Die codes kun je dan cadeau geven. 

Wil je hier een leuk cadeau van maken? Dat kan! Download dan deze 

pagina. Kopieer de codes die je ontvangt hierin, print het uit op stevig 

papier en klaar is Kees!  

 

Downloaden  

Het boek kun je zelf bestellen en downloaden bij 

www.managementboek.nl . Daarvoor is het nodig, dat je eerst een 

account bij managementboek aanmaakt. Dat gaat heel eenvoudig. Nadat 

je dat gedaan hebt kun je het boek volgens de instructies downloaden. Je 

vindt het daarna in het downloadcentrum bij je account. Met een voucher 

gaat het ook zo. Je downloadt dan bij 

www.managementboek.nl/VOUCHER  

 

Gebruik op computer  

Het e-book is in een .pub-extensie gemaakt. Dat is ideaal voor iPad of e-

reader, maar niet zo handig voor de computer. Je kunt dan sommige 

onderdelen van de tekst (tekst die in de vorm van grotere afbeeldingen is 

opgemaakt) niet lezen. Dat lukt wel door het bestand om te zetten naar 

.pdf-extensie. Dat doe je zo: Stap 1: Bezoek deze website; Stap 2: Klik op 

“Bladeren…”; Stap 3: Kies de locatie waar het EBUB bestand is 

gedownload en selecteer het EPUB bestand; Stap 4: Druk op “Make PDF” , 

wacht even en de computer vraagt je om een actie: Stap 5: Sla de PDF 

op, op een gewenste locatie. Let op: Bij de nieuwste Internet Explorer 

geeft dit problemen en moet je vooraf een extra handeling doen. Je moet 

de compatibiliteitsmodus eerst inschakelen. Deze is aan te zetten door de 

https://www.managementboek.nl/e-book/9789059726956/leiderschapsdomeinen-e-book-frans-wilms
http://www.managementboek.nl/VOUCHER


klikken op het "gescheurd papier" icoontje dat links van de vernieuwen 

knop staat. Wanneer hier eenmaal op geklikt wordt, kleurt dit icoontje 

blauw, en dan staat de compatibiliteitsmodus aan. Het gaat ook door naar 

extra te gaan in de horizontale werkbalk van Internet Explorer aan de 

bovenkant en bij compatibiliteitsweergave deze in te schakelen. 

 

Printen  

Als je wilt, kun je deze versie printen. Let op! Bij 'Pagina's schalen' dien je 

dan te kiezen voor de optie: 'Aanpassen aan afdrukbaar gebied'. Dan print 

je het document op A4 formaat 

 


