
Kies de juiste 
Office-versie.

Office 2013  
 voor Thuisgebruik 

 en Studenten

Office 2013  
voor Thuisgebruik 
en Zelfstandigen

Office  
Professional  

2013

Office 365  
 voor Thuis gebruik  

 Premium

Licenties 1 pc 1 pc 1 pc 5 pc’s of Macs  
én mobiele  
 apparaten1

Belangrijkste Office-programma’s  
 voor de creatie van documenten: 
Word, Excel, PowerPoint

Digitaal notitieblok: 
OneNote2

E-mail, agenda’s en taken: 
Outlook

Publiceren en databases: 
Publisher2, Access2

Office op verschillende apparaten: 
Installeer Office op maximaal 5 pc’s of Macs,  
én op mobiele apparaten, waar beschikbaar1

Persoonlijke ervaring: 
Altijd toegang tot je programma’s, instellingen en  
documenten als je ze nodig hebt

Office on Demand:
Stream de volledige Office-programma’s3 naar een  
willekeurige, met het internet verbonden pc, met  
Office on Demand4

Skype wereldwijd beltegoed:
Ontdek nieuwe manieren om in contact te blijven, met  
maandelijks 60 minuten wereldwijd Skype-beltegoed gratis, 
naar telefoons in 40+ landen5

SkyDrive® +20 GB opslag:
Sla documenten online op met SkyDrive, om ze vrijwel overal 
te kunnen openen en delen6

Eenvoudig jaarabonnement:
Inclusief doorlopend toegang tot versie-upgrades, installaties 
op verschillende apparaten en taalinstellingen

1   Windows 7, Windows 8 OS, Windows Phone 7.5, Mac OS X versie 10.5.8 vereist. Ga naar www.office.com/mobile voor een lijst met ondersteunde apparaten. Op apparaten met Windows RT is Office 2013 
voor Thuisgebruik en Studenten Preview voorgeïnstalleerd. Internetverbinding is vereist. Voor het gebruik van internet en mobiele telefoons kunnen kosten in rekening worden gebracht.

2  Access en Publisher alleen beschikbaar voor pc. OneNote is niet beschikbaar voor Mac OS.

3  Windows 7 of Windows 8 OS vereist, internetverbinding vereist.

4  Niet beschikbaar voor Mac.

5   Beschikbaar voor Office 365 voor Thuisgebruik Premium en Office 365 voor Hoger Onderwijs. Kijk voor meer informatie op office.com/information. Skype-account is vereist. Exclusief speciale, premium 
en niet-geografische nummers. Gesprekken met mobiele nummers alleen in bepaalde landen. Skype is alleen beschikbaar in bepaalde landen. 

6  Internet- en/of netwerkverbinding is vereist; hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
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