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De Consumentenbond plaatst diverse bestanden als zogeheten "pdf"-bestand op de website. Dat heeft een aantal voordelen: 

 

� U krijgt de tests precies zoals ze in de Consumentengids staan afgedrukt.

� Grote bestanden kunt u gemakkelijk printen en daarna lezen zonder dat uw internetverbinding open hoeft te staan. 

U vindt hier een uitleg over de pdf's op deze website: waar u ze vindt en hoe u ermee om kunt gaan.

Benodigde versie van Acrobat Reader: minimaal 6.0 

Tip 

Als u op de kleine foto's klikt, krijgt u hetzelfde beeld vergroot te zien. U kunt vervolgens op het kruisje klikken om weer terug te keren naar deze 

pagina. 

 

 
 

  

Wat zijn pdf’s? 

De naam "pdf" staat voor "Portable 

Document Format". Pdf’s zijn 

gewoon plaatjes van artikelen. 

Wij presenteren onder meer de 

testinformatie op die manier: 

plaatjes van de tests uit de 

Consumentengids. In het scherm 

krijgt u er aan de linkerkant 

miniatuurplaatjes bij: daaraan kunt 

u zien hoeveel pagina's de pdf telt. 

  

Wat gebeurt er als u een pdf 

opent?  

Als u op de link naar een pdf klikt, 

krijgt u dit scherm te zien. U krijgt 

de vraag of u de pdf wilt 

downloaden of dat u hem op wilt 

slaan. Downloaden gaat redelijk 

snel. U kunt ze vervolgens opslaan 

op uw harde schijf en dan offline op 

uw gemak bekijken. Als u de hele 

tijd online tests bekijkt - en dat is 

het geval als de informatie niet als 

pdf wordt gepresenteerd - kost dat 

u veel meer telefoontikken. 

De meeste pdf

Testindex. U opent een pdf door 

gewoon op de naam van de test te 
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