
Bekijken van de veilingcatalogus op internet. 

Om de veilingcatalogus die elk kwartaal op de website verschijnt gaat u naar het volgende 
internetadres:  http://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 

De pagina opent en u ziet:  

 

U klikt op    Dan opent het bestand in  

    een nieuw venster in de 

    pdf-reader op uw PC 

 

 

 

 

 

 

 

Bladeren / Scrollen in het PDF bestand (Adobe Reader) 

Met de muis, de (page up/page down) en de pijltjestoetsen (→ ↓ ← ↑) kunt u door het document 
bladeren zonder dat er zaken verschuiven of veranderen, U kunt geen wijzigingen aan de 
bestandopbouw maken (feitelijk bekijkt u een tekstbestand dat als plaatje is opgemaakt). dat is 
heel anders bij de Excel en Word bestanden. De PDF is het handigste bestand om te gebruiken 
wanneer uw computerkennis een basisniveau heeft.  

Zoeken in de veilingcatalogus (Adobe Reader) 

Gebruik nu de toetsencombinatie CTRL (Control) en tegelijkertijd de letter F.  CTRL+F 

Er verschijnt een invulbare zoekbalk. (“Control+F” staat voor “Find” of in het Nederlands “Vindt”) 

 

 

 

In deze zoekterm kunt u elke willekeurige zoekterm typen (bijvoorbeeld een landsnaam of een 
nummer). U tikt bijvoorbeeld: “Groenland” en drukt daarna op ENTER. De pc zoekt nu in het 
bestand naar elke omschrijving waarbij de gezochte term voorkomt. 

Onder de zoekbalk kunt u met de aangegeven “knoppen” naar of de volgende op de vorige 
gevonden zoekterm in het document “springen”. Met opnieuw de toetsencombinatie CTRL+F  
kunt u een nieuwe volgende zoekterm invoeren.  

Het document kunt sluiten met  X  in de rechterbovenhoek. Het bestand sluit dan en u komt weer 
op de daaronderliggende geopende webpagina.   

   

        
 

 

 

 

 

Zoeken 

 

Vorige Volgende 

LET OP! Heeft u geen PDF-reader op uw PC geinstalleerd?          

 Heeft u nog geen pdf reader op uw PC?  Dan zult u deze eerst moeten installeren om de 
bestanden te kunnen lezen. Deze uitleg gaat verder over de PDF-reader van Adobe die u met 
bijgaande link kunt downloaden.  

         https://get.adobe.com/nl/reader/                                                   
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