
Bestel ik een pakket mét of zonder de optie downloadable e-books ?

Heb je een LAB licentie in jouw pakket ? Dan kan je kiezen of je het pakket aankoopt mét de optie tot het downloaden van e-books, 

of zonder.

Een pakket mét downloadable e-books is iets duurder, maar geeft je wel heel wat extra voordelen.

Hieronder geven we je in een overzicht wat de verschillen zijn.

Belangrijk !

Beslis voor je het pakket besteld welke optie je kiest.

• Heb je een pakket gekocht met een licentie zonder optie tot downloaden, kunnen we deze nadien niet omzetten naar een 

licentie waarmee je wel toegang hebt tot de downloads. Je moet dan een volledig nieuwe licentie aanschaffen.

• Heb je een pakket gekocht met een licentie inclusief de optie tot het downloaden, en wens je nadien je pakket retour te sturen, 

kunnen we de prijs van deze licentie niet terugbetalen. Je krijgt dan enkel het gedeelte van het haargoed terugbetaald.

Hoe je e-books downloaden ?

Eens je een e-mail ontvangen hebt met bevestiging van activatie van je licentie, kan je aan de slag. Vanaf dan kan je ook je e-

books downloaden op je verschillende toestellen.

Meer informatie over hoe je deze e-books kan downloaden, kan je terugvinden in deze handleiding.

Mét optie downloadable e-books Zonder optie downloadable e-books

Je kan de e-books downloaden in PDF, op mobiele apparaten 

en PC (maximaal 6 downloads).

Je kan de e-books raadplegen maar niet downloaden. 

Eens de boeken zijn gedownload, zijn ze ook beschikbaar 

wanneer je offline bent. Ook kan je deze boeken blijven 

raadplegen, zelfs als je licentie reeds verlopen is.

De gedownloade boeken kan je blijven raadplegen, zelfs als je 

licentie reeds verlopen is.

Je kan de boeken alleen raadplegen wanneer je een 

internetverbinding hebt.

Eens je licentie verlopen is, heb je geen toegang meer tot de e-

books.

Je kan notities en bladwijzers aanmaken in je boeken en deze 

ook bewaren.

https://www.pivotpoint.be/documenten/studentenpakketten/handleiding_e-books_v2.pdf

