
Tips bij niet of niet goed werkende licenties: 

Noordhoff 

Standaard even het device opnieuw opstarten, geschiedenis van de browser ( meestal Chrome) 

legen en als het dan nog niet werkt, dan gaan we de uitgever bellen. 

Cookies instellen voor Google Chrome 

Open Chrome op uw computer; 

Klik rechtsboven op de drie puntjes en dan Instellinge; 

Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Site-instellingen; 

Klik op Cookies. Vervolgens kun u; 

Zorg dat de Cookies worden toegestaan; 

Zorg dat de Cookies van derden ook geaccepteerd worden. ( binnen Chrome heet de optie 

"Indirecte cookies blokkeren" en die moet UIT staan klik op de 3 puntjes rechts van de 

adresbalk Klik op "Instellingen" Scroll helemaal naar beneden en klik op "geavanceerd" Klik 

in het blok Privacy en beveiliging op "Site-instellingen" Klik op "cookies en sitegegevens" 

Zorg dat de knop "Indirecte cookies blokkeren" UIT staat; 

Sluit de browser en probeer het opnieuw); 

De aanpassingen worden automatisch opgeslagen. 

Cookies instellen voor Edge 

Open de browser en klik rechtsboven op de drie puntjes; 

Klik op 'Instellingen'; 

Kies 'Privacy en beveiliging'; 

Zorg dat de Cookies op 'Geen cookies blokkeren' staat. 

Cookies instellen voor Apple Safari voor Mac 

Klik op de Mac-menubalk op 'Safari' en vervolgens op 'Voorkeuren'; 

In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op 'Privacy'; 

Zorg dat de Cookies worden toegestaan. 



Zorg dat 'Voorkom volgen door gekoppelde sites' UIT staat. 

Cookies instellen voor Internet Explorer 

Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools') en vervolgens de optie 'Internet Opties' 

('Internet Options'); 

Klik op het tabblad 'Privacy'; 

Kies 'Geavanceerd'; 

Zorg dat de Cookies worden toegestaan; 

Zorg dat de Cookies van derden ook geaccepteerd worden. 

Cookies instellen voor Apple Safari voor iPad 

1. Ga naar 'instellingen' 

2. Ga naar 'Safari' 

3. Scroll naar het blok 'Privacy en beveiliging' 

4. Zorg dat 'Voorkom volgen' UIT staat. 

5. Zorg dat 'Blokkeer alle cookies' UIT staat 

 

Met deze link ga je naar de zelftestpagina van Noordhoff: 

https://services.noordhoffuitgevers.nl/Zelftest.aspx 
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