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【新刊】5 年ぶりの改訂版 
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 

（オランダ語大辞典）   第 15 版 18,000 語追加    予定本体価格￥45,500+税 
De vijftiende editie van de Dikke Van Dale is nu verkrijgbaar. Dit prachtig 
vormgegeven Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal biedt u 
toegang tot de rijkdom van het Nederlands, zowel op papier als online. De drie 
boekdelen zijn dikker dan ooit, uitgevoerd in kleur en bevatten illustraties. 
Bovendien biedt de aanschaf van de Dikke Van Dale ook een jaar toegang tot de 
Dikke Van Dale Online, die ook op een smartphone of tablet te gebruiken is. 

Boeken 
              De nieuwe Dikke Van Dale mag gezien worden. Het zijn 

drie prachtig uitgevoerde boeken in een unieke,  
gekleurde cassette. De inhoud is overzichtelijk  
vormgegeven, met kleuraccenten en gebruik van 
symbolen. Bij 500 lastig uit te leggen woorden zijn 
verhelderende lijntekeningen toegevoegd. 

  
Dit vlaggenschip van Van Dale is dikker dan ooit met 

18.000 nieuwe woorden, duizenden nieuwe betekenissen, voorbeeldzinnen, 
uitdrukkingen en citaten – alles in de officiële spelling. Kaderteksten met nuttige 
taalweetjes zorgen voor nog meer diepgang.  ISBN: 9789460772221 

 
Van Dale groot woordenboek Engels-Nederlands 
（オランダ語-英語辞典） 第 4 版                予定本体価格￥26,000+税 

De Engelse taal heeft geen geheimen voor je, als je kiest voor 
de volledig herziene 4e editie van het Van Dale Groot 
woordenboek Engels-Nederlands. Daarmee bezit je het 
grootste, volledigste en betrouwbaarste vertaalwoordenboek 
dat er is. Je vindt heldere aanduidingen van het onderscheid 
tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels. Maar omdat 
Engels een wereldtaal is, behandelt Van Dale ook Schots-, 
Iers-, Canadees-, Australisch-, Indisch- en 
Zuid-Afrikaans-Engels - met de nodige aandacht voor spelling 
en verschillen in uitspraak. De meest gebruikte Engelse 
spreekwoorden staan met vertalingen in de artikelen. 

                                ISBN 9789460771804 



 
 
 
Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederlands 
（オランダ語-ドイツ語辞典） 第 4 版              予定本体価格￥26,000+税 

Met de volledig herziene 4e editie van het Van Dale Groot 
woordenboek Duits-Nederlands ben je echt bij de tijd. Je krijgt 
de Duitse taal van nu op vele vakgebieden, van Finanzkrise en 
Aktienkurs tot Gentechnik en Sensorschirm. De toegankelijk 
vormgegeven woordenboeken zijn completer dan ooit. Naast de 
complete woordenlijst vind je een schat aan extra’s, zoals 
taaltips, handige overzichten en leerzame informatie over 
Duitstalige landen.  
De extra’s maken het taalgebruik makkelijker - zoals de  
toelichting op de Duitse spellingregels, een aanhangsel met 
zakenbrieven en vele uitdrukkingen en spreekwoorden. 

ISBN: 9789460770302 
 

（詳細説明は出版社のページから転記しましました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Dale 社の他の出版物も取扱いがございます。 

どうぞお問い合わせ下さい。 

 

皆様のご注文をお待ちしています。 


