
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw e-reader!  

In het doosje zit een e-reader en een USB kabel. Dit is voldoende om met uw e-reader aan 

de slag te gaan, een adapter heeft u niet nodig omdat uw e-reader op te laden is via de USB 

kabel.  

 

Bij de volgende stappen leert u hoe u Adobe Digital Editions (ADE) kunt installeren, wat voor 

programma het is en hoe u ADE aan uw eigen reader kunt koppelen.  

Adobe Digital Editions is een programma dat u de mogelijkheid biedt om e-boeken en digitale 

publicaties te bekijken en te beheren. In dit programma kunt u uw bibliotheek met e-boeken 

beheren en van hier uit uw e-boeken op uw e-reader of pc openen. 

Doordat u ADE autoriseert, kunt u de met DRM beveiligde e-boeken via ADE openen en lezen. 

Adobe Digital Editions is dus een programma dat belangrijk is voor de beveiliging van e-

boeken!  

 

Eerst dient u Adobe Digital Editions op uw pc te 

installeren. Dit kunt u doen via de volgende link. 

http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/ 

Tijdens de installatie krijgt u het volgende scherm (zie 

afbeelding 1) te zien, hier kunt u ervoor kiezen om uw 

computer te autoriseren. Indien u al een Adobe ID heeft 

aangemaakt, kunt u deze hier invullen. Zo niet, dan klikt 

u op ‘online verkrijgen’ en gaat u naar een scherm waar 

u een account aan kunt maken. Daarna voert u in het 

scherm zoals hiernaast uw gegevens in en klikt u op ‘Activeren’. 

 

De computer niet autoriseren is eigenlijk geen optie, omdat e-boeken met DRM anders 

niet gelezen kunnen worden. 

 

Heeft u Adobe Digital Editions al geïnstalleerd maar heeft u nog geen Adobe ID aangemaakt 

of is uw computer nog niet aan uw Adobe ID gekoppeld? Via de volgende link kunt u een 

Adobe ID aanmaken. https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=nl 

U kiest voor ‘Maak een Adobe Account’ en vult uw gegevens verder in. Het email adres en 

wachtwoord moet u onthouden om uw ADE mee te kunnen autoriseren.  
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Om uw computer te autoriseren klikt u in Adobe Digital Editions 

op ‘Bibliotheek’. Daar ziet u onderaan de knop ‘Computer 

autoriseren’, als u daarop klikt krijgt u een scherm waarin u uw 

email adres en wachtwoord in kunt voeren. Daarna is uw ADE 

geautoriseerd.  

 

Om ook uw e-reader te autoriseren sluit u de e-

reader met de USB kabel aan op uw computer. 

De software zal uw reader herkennen 

(afbeelding 2) als leesapparaat herkennen en 

vragen of deze geautoriseerd dient te worden. 

Hier kiest u voor ‘Doorgaan’.  

 

 

 

Het downloaden van e-boeken en het verplaatsen naar de e-reader 

Uw computer en e-reader zijn nu geautoriseerd binnen Adobe Digitale Editions en u bent er 

klaar voor om e-boeken te gaan kopen!  

Als eerst gaat nu naar de website waar u uw e-boek wilt gaan kopen, daar besteld u het 

artikel en rekent u af. Er zijn nu diverse manieren om uw order verder af te handelen, de ene 

website zal u een email sturen met daarin de link om het boek te downloaden, nadere sites 

sturen een mail met de link van een orderstatuspagina.  

Op die pagina ziet u achter 

het door u bestelde e-boek 

de knop ‘download’ en daar 

kunt u op klikken om het 

boek te downloaden. (zie afbeelding 3) 

 

Zodra u op ‘download’ heeft geklikt wordt er een ACSM-

bestand gedownload, u krijgt de keuze om deze te openen 

of op te slaan. Hier kiest u voor ‘openen’. Als u Adobe 

Digital Editions heeft geïnstalleerd wordt het boek geopend 

in ADE. Hiermee staat het gelijk in uw bibliotheek.  

 

Zodra het e-boek in uw bibliotheek staat, kunt u het verplaatsen naar uw e-

reader. Hierbij moet u er wel voor zorgen dat de e-reader met de USB kapel 

aan de computer gekoppeld is.  

U ziet in ADE aan de rechterkant het gekoppelde apparaat staan. Het e-boek 

dat u op de reader geplaatst wilt hebben sleept u nu vanuit de bibliotheek 

naar de gekoppelde e-reader. (Zie afbeelding 4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra u een met DRM beveiligd e-boek gekoppeld heeft aan uw 

Adobe ID, is het niet meer te lezen in een niet geautoriseerde 

versie van Adobe Digital Editions of op bijvoorbeeld een e-

reader die aan een ander Adobe ID gekoppeld is.  

 

Veelgestelde vragen 

Wat is DRM? 

Digital Rights Management (DRM) is een techniek om digitale auteursrechten van de 

'rechthebbenden' van werken (b.v. teksten) digitaal te beheren. De rechthebbenden kunnen 

met deze techniek de omvang en wijze van gebruik van het werk bepalen of beperken. 

In het geval van e-boeken kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de rechthebbende er voor 

kiest de gebruiker slechts voor een beperkt aantal apparaten toestemming te geven het e-

boek te installeren en/of te lezen.  

 

Hoeveel apparaten zijn kan ik aan mijn Adobe ID koppelen?  

U kunt maximaal 6 apparaten aan één ID hangen. De pc waarop u download en uw e-reader 

tellen dus al als twee apparaten.  

 

Hoe verander ik het Adobe ID dat aan mijn Adobe Digital Editions gekoppeld is?  

Als eerst moet u Adobe Digital Editions de-autoriseren. Dit 

doet u door ADE te openen en de toetscombinatie CTRL + 

SHIFT + D. U krijgt dan een schermpje zoals hiernaast te 

zien. Als u op ‘Autorisatie intrekken’ klikt, hangt uw Adobe 

ID niet meer aan ADE. Via ‘Bibliotheek’ en ‘Computer autoriseren’ kunt u een nieuwe Adobe 

ID aan uw ADE hangen.  

Let op: Een ge de-autoriseerde versie van Adobe Digital Editions telt wel mee als één van de 

maximaal 6 apparaten die u aan uw Adobe ID kunt koppelen.  



Ik krijg de melding: ‘Het e-boek kan niet worden overgezet omdat de reader voor een andere 

gebruiker gemachtigd is’. Hoe kan ik dit oplossen?  

Als u de stappen die bij de bovenstaande vraag staan uitvoert met uw e-reader gekoppeld 

aan uw pc, is uw e-reader ook niet meer gekoppeld aan uw Adobe ID.  

Daarna zou het mogelijk moeten zijn om het e-boek toch op uw e-reader te kunnen zetten. 

Let er wel op dat het kan gebeuren dat e-boeken die voorheen wel te lezen waren op uw 

reader, nu niet meer te lezen zijn.  


