
Instructies: activeren van uw Courseware download voucher 

Volg onderstaande instructies zorgvuldig om er zeker van te zijn dat de download voucher correct 

wordt geactiveerd. 

Stap 1: Ga naar de startpagina van het Courseware wanneer je een download voucher hebt 

ontvangen. 

 

 

Stap 2: Je hebt een download voucher ontvangen voor een bepaalde cursus. Kies de betreffende 

standaard in ‘Packages’ waar jij je voor hebt aangemeld of kies een van de andere Courseware 

producten.  

 

Stap 3: Wanneer je een bepaalde standaard gekozen hebt, zie je een overzicht van de producten die 

onderdeel zijn van dat Courseware Pakket of de gerelateerde courseware publicaties. Kies het 

https://downloads.vanharen.net/courseware/


product die overeenkomt met de cursus waar jij je voor hebt aangemeld. Je zult vervolgens op de 

productpagina terecht komen, weergegeven bij stap 4. 

Stap 4: Wanneer je op de webpagina van een de betreffende producten zit, klik dan op de blauwe 

knop ‘Log in for download’, rechts van de afbeelding. 

 

Stap 5: Er verschijnt een pop-up waarin je twee keuzes hebt die hieronder staan beschreven. 

- Bestaande gebruiker: Als bestaande gebruiker kan je inloggen met het email adres waar je 

mee geregistreerd staat, het daarbij behorende wachtwoord en uiteraard de download 

voucher. Als je de voucher tijdens een eerder bezoek al hebt geactiveerd hoef je alleen de 

benodigde gegevens in te vullen en op ‘login’ te klikken. 

 

 



Nieuwe gebruiker: Wanneer dit de eerste keer is dat je inlogt, klik dan op ‘Create an Account’ links 

onder in het venster. Een nieuw venster wordt geopend, genaamd ‘Create an Account’. Vul de 

benodigde gegevens in samen met de verkregen download voucher (‘Download Voucher’) en klik op 

‘Submit’. 

 

Stap 6: Als je bent ingelogd of je hebt een nieuw account aangemaakt, dan wordt de pagina ververst 

en ben je ingelogd met je bestaande of nieuwe account. De blauwe knop rechts die voorheen ‘Log in 

for Download’ heette, zegt nu ‘Download’. Wanneer dit niet is gebeurt moet de pagina handmatig 

ververst worden, waarna de ‘Download’ knop zichtbaar wordt. 

 



Stap 7: Klik op ‘Download’, een gepersonaliseerd social DRM beveiligde PDF wordt gedownload. Je 

kan dit bestand in een nieuw tabblad openen of elk ander programma dat PDF bestanden kan 

openen. 

 

Als er enige problemen ontstaan of er zijn onduidelijkheden tijdens het volgen van deze instructies, 

laat het ons dan weten via info@vanharen.net en wij lossen het voor je op. 

mailto:info@vanharen.net

