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Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de
manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met
betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een technische
tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer
dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de
nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd
worden.
Foundations of Financial Management Stanley B. Block 2018
De Saksenspiegel in Nederland Barthold Jacob Lintelo Baron de Geer van
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Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en
managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van
CRM.
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Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
De kinderen van de Rothschildstraat Stefanie Zweig 2014-12-19 Boek 21926-

1937Frankfurt, begin 20e eeuw. Het leven van de joodse textielhandelaar
Johann Isidor Sternberg en zijn vrouw Betsy loopt voorspoedig; de zaken gaan
goed en het ontbreekt hen aan niets. Hun vier kinderen worden opgevoed door
huishoudster Josepha en hun inwonende oudtante Jettchen.Maar dan breekt de
oorlog uit. Otto, de oudste zoon, gaat vrijwillig naar het front. Moeder Betsy blijkt
onverwacht weer zwanger te zijn. En onder de oppervlakte van de samenleving
broeit een toenemend antisemitisme De kinderen van de Rothschildstraat,het
vervolg op Het huis in de Rothschildstraat, is het tweede deel van een
familiegeschiedenis die vele jaren en generaties omspant. Met een grote liefde
voor historische details en een diep gevoel voor menselijkheid beschrijft Stefanie
Zweig de lotgevallen van de Sternbergs, een joodse koopmansfamilie die het
ongeluk had in de verkeerde tijd te leven.`Een fascinerende familieroman.
Berliner Zeitung`Stefanie Zweig schrijft met veel warmte en gevoel.
Cosmopolitan`Haar personages zijn kleurrijk en nauwkeurig beschreven.
Frankfurter AllgemeineStefanie Zweig (1932, Leobschütz) is geboren in een deel
van Duitsland dat na de Tweede Wereldoorlog aan Polen werd toegewezen.
Haar familie vluchtte tijdens de oorlog naar Kenia. Eerder schreef ze
jeugdboeken en haar tweedelige autobiografie. Ze overleed in april 2014, op
eenentachtigjarige leeftijd.
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Rood rubber Daniel Vangroenweghe 2020-09-08 In Rood rubber bracht Daniel
Vangroenweghe vijfendertig jaar geleden de wandaden van de Belgische vorst
aan het licht. Na jarenlang onderzoek onthulde hij hoe de exploitatie van rubber
en ivoor in Congo stelselmatig gepaard ging met gruweldaden, dwangarbeid en
terreur. Een genadeloos systeem van uitbuiting, waar Leopold II volledig van op
de hoogte was en waarvan de gevolgen voelbaar zijn tot op de dag van vandaag.
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