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11 Σααλ Σαλακηον Κε ςερτααλβυρεαυδυιτσ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 10 φορµατ
Γεττινγ τηε βοοκσ 11 σααλ σαλακηον κε ϖερτααλβυρεαυδυιτσ νοω ισ νοτ τψπε οφ ινσπιρινγ µεανσ. Ψου χουλδ νοτ υναχχοµπανιεδ γοινγ λατερ τηαν εβοοκ ηοαρδ ορ λιβραρψ ορ βορροωινγ φροµ ψουρ φριενδσ το ωαψ ιν τηεµ. Τηισ ισ αν εξτρεµελψ σιµπλε µεανσ το σπεχιφιχαλλψ αχθυιρε λεαδ βψ ον−λινε. Τηισ ονλινε µεσσαγε 11 σααλ σαλακηον κε ϖερτααλβυρεαυδυιτσ χαν βε ονε οφ τηε οπτιονσ το αχχοµπανψ ψου συβσεθυεντ το ηαϖινγ συππλεµενταρψ τιµε.
Ιτ ωιλλ νοτ ωαστε ψουρ τιµε. ενδυρε µε, τηε ε−βοοκ ωιλλ νο θυεστιον σπρεαδ ψου φυρτηερ µαττερ το ρεαδ. ϑυστ ινϖεστ λιττλε τιµε το αππροαχη τηισ ον−λινε δεχλαρατιον 11 σααλ σαλακηον κε ϖερτααλβυρεαυδυιτσ ασ σκιλλφυλλψ ασ εϖαλυατιον τηεµ ωηερεϖερ ψου αρε νοω.
Φρενχη,ενγλιση,σπανιση/γερµαν
Φρενχη,ενγλιση,σπανιση/γερµαν ϖον Εντερταινµεντζζ Τς ϖορ 6 ϑαηρεν 2 Μινυτεν, 11 Σεκυνδεν 249.807 Αυφρυφε
Βιϕλεσ ∆υιτσ γραµµατιχα 22: ∋ναχη∋, ∋ζυ∋ οφ ∋ιν∋? ςερταλινγ ϖαν ηετ ϖοορζετσελ ∋νααρ∋
Βιϕλεσ ∆υιτσ γραµµατιχα 22: ∋ναχη∋, ∋ζυ∋ οφ ∋ιν∋? ςερταλινγ ϖαν ηετ ϖοορζετσελ ∋νααρ∋ ϖον Μαρτιν Ρινγεναλδυσ ϖορ 7 ϑαηρεν 11 Μινυτεν, 23 Σεκυνδεν 22.497 Αυφρυφε Ιν δεζε λεσ λεερ ϕε ωαννεερ ϕε ηετ Νεδερλανδσε ϖοορζετσελ ∋νααρ∋ ϖερτααλτ µετ ∋ναχη∋, ∋ζυ∋ οφ ∋ιν∋. Να δε τηεοριε ϖολγεν οεφενζιννεν ...
Τολκεν ϖοορ Ευροπα ... νααρ ηετ Νεδερλανδσ
Τολκεν ϖοορ Ευροπα ... νααρ ηετ Νεδερλανδσ ϖον ΕΥ Ιντερπρετερσ ϖορ 9 ϑαηρεν 7 Μινυτεν, 23 Σεκυνδεν 6.892 Αυφρυφε ∆υτχη−λανγυαγε χονφερενχε ιντερπρετερσ τηατ ωορκ φορ τηε ΕΥ Ινστιτυτιονσ ταλκ αβουτ τηειρ ϕοβ, τηειρ τραινινγ, τηε ρεθυιρεµεντσ φορ ...
ϖερταλεν νεδερλανδσ δυιτσ
ϖερταλεν νεδερλανδσ δυιτσ ϖον Ωεβσπεακερσ ϖορ 1 ϑαηρ γεστρεαµτ 1 Μινυτε, 48 Σεκυνδεν 162 Αυφρυφε ∆υιτσ , ϖερταλεν: Ααβϖ , ςερτααλβυρεαυ , ΚΟΡΤΙΝΓΣΑΧΤΙΕ Γα νααρ ηττπσ://ωωω.ααβεϖε.νλ/κορτινγσαχτιε/ Τιϕδελιϕκ 15% κορτινγ οπ ...
Λεαρν ∆υτχη Ενγλιση − ςερβσ Ωερκωοορδεν − Νεδερλανδσ Ενγελσ σεντενχεσ − ζιννεν 2
Λεαρν ∆υτχη Ενγλιση − ςερβσ Ωερκωοορδεν − Νεδερλανδσ Ενγελσ σεντενχεσ − ζιννεν 2 ϖον Τοπ Λανγυαγεσ ϖορ 4 ϑαηρεν 4 Μινυτεν, 10 Σεκυνδεν 53.199 Αυφρυφε Λεαρν Ενγλιση, Φρενχη, Σπανιση, Γερµαν, Ρυσσιαν, Αραβιχ, ∆υτχη, Αρµενιαν

Τοπ Λανγυαγεσ!!! Τηισ χουρσε ισ εσπεχιαλλψ ...

ΙΣΟ−γεχερτιφιχεερδ ϖερτααλβυρεαυ
ΙΣΟ−γεχερτιφιχεερδ ϖερτααλβυρεαυ ϖον Μεταµορφοσε ςερταλινγεν Βς ϖορ 6 ϑαηρεν 2 Μινυτεν 2.350 Αυφρυφε Μαακ κεννισ µετ Μεταµορφοσε ςερταλινγεν εν ζιϕν µεδεωερκερσ. Ωιϕ ζιϕν εεν ιν Υτρεχητ γεϖεστιγδ ΙΣΟ−χερτιφιχεερδ , ϖερτααλβυρεαυ , ...
∆ευτσχη − ∆ασ Αλπηαβετ
∆ευτσχη − ∆ασ Αλπηαβετ ϖον Μεϖρουω Εββερσ ϖορ 4 ϑαηρεν 1 Μινυτε, 53 Σεκυνδεν 151.205 Αυφρυφε ∆ασ Αλπηαβετ − Αυσσπραχηε. Ηετ ∆υιτσε αλφαβετ. ωωω.κλασσενζιµµερδευτσχη.νλ.
16. ∆οκτερ, ικ βεν ζιεκ − Τααλκλασ.νλ
16. ∆οκτερ, ικ βεν ζιεκ − Τααλκλασ.νλ ϖον Οεφενεν.νλ ϖορ 7 ϑαηρεν 23 Μινυτεν 473.194 Αυφρυφε Ιν δεζε αφλεϖερινγ ηοε εεν αφσπραακ βιϕ δε δοκτερ γαατ. Εν ϕε λεερτ µετ ϕε δοκτερ πρατεν. Οεφεν ϖερδερ µετ τααλ οπ: ηττπσ://οεφενεν.νλ ...
Ιντερπρετατιον ατ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ
Ιντερπρετατιον ατ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ ϖον ∆ΓΛΙΝΧ ϖορ 7 ϑαηρεν 44 Μινυτεν 147.797 Αυφρυφε Λεαρν εϖερψτηινγ ψου αλωαψσ ωαντεδ το κνοω αβουτ τηε Ιντερπρετινγ Σερϖιχε οφ τηε Ευροπεαν Παρλιαµεντ. Σπεεχη γιϖεν βψ Αλισον ...
∆υιτσ νααµϖαλλεν: 1ε, 3ε εν 4ε νααµϖαλ
∆υιτσ νααµϖαλλεν: 1ε, 3ε εν 4ε νααµϖαλ ϖον Μεϖρουω Εββερσ ϖορ 5 ϑαηρεν 5 Μινυτεν, 24 Σεκυνδεν 153.218 Αυφρυφε Κορτε υιτλεγ ϖιδεο οϖερ δε 1ε, 3ε εν 4ε νααµϖαλ ιν ηετ , ∆υιτσ , . Οοκ δε περσοονλιϕκ ϖοορνααµωοορδεν κοµεν ααν βοδ. ςοορ µεερ ...
δυιτσ.δε υιτλεγϖιδεο: δερ, διε οφ δασ?
δυιτσ.δε υιτλεγϖιδεο: δερ, διε οφ δασ? ϖον 24∆ορνιερ ϖορ 8 ϑαηρεν 5 Μινυτεν, 34 Σεκυνδεν 137.159 Αυφρυφε Ηοε κυν ϕε ωετεν οφ εεν ωοορδ δερ, διε οφ δασ (µαννελιϕκ, ϖρουωελιϕκ οφ ονζιϕδιγ) ισ? Ιν δεζε ϖιδεο κριϕγ ϕε αλλε υιτλεγ.
Εενϖουδιγ τεκστεν ϖερταλεν νααρ Φρανσ, ∆υιτσ, Ιταλιαανσ εν Σπαανσ
Εενϖουδιγ τεκστεν ϖερταλεν νααρ Φρανσ, ∆υιτσ, Ιταλιαανσ εν Σπαανσ ϖον Μαρχο Χονινξ ϖορ 6 ϑαηρεν 7 Μινυτεν, 1 Σεκυνδε 2.009 Αυφρυφε ηττπ://αδσ.τεξτβροκερ.νλ/αδϖερτισινγ/χλιχκ/344/57 Ιν µιϕν βοεκ ςεροϖερ Ευροπα ϖια Αµαζον ζεγ ικ δατ ηετ ηεελ εενϖουδιγ ισ ...
ςΕΡΤΑΛΕΡΣ−Μιρϕαµ δε ςετη.µοϖ
ςΕΡΤΑΛΕΡΣ−Μιρϕαµ δε ςετη.µοϖ ϖον Αυτευρσβονδ ϖορ 11 ϑαηρεν 4 Μινυτεν, 3 Σεκυνδεν 1.167 Αυφρυφε ςερτααλστερ Μιρϕαµ δε ςετη οϖερ δε ςϖΛ, ϖερενιγινγ ϖαν λεττερκυνδιγεν.
ςερτααλβυρεαυ Γεντ µετ βετρουωβαρε εν υιτερστ ερϖαρεν ϖερταλερσ
ςερτααλβυρεαυ Γεντ µετ βετρουωβαρε εν υιτερστ ερϖαρεν ϖερταλερσ ϖον Αρχηιτεκστ | Προφεσσιονεελ ςερτααλβυρεαυ | Αλλε ταλεν ϖορ 2 ϑαηρεν 1 Μινυτε, 1 Σεκυνδε 22 Αυφρυφε ςερτααλβυρεαυ , Γεντ | Προφεσσιονεελ , ϖερτααλβυρεαυ , Αρχηιτεκστ Βεζοεκ ονζε ωεβσιτε ϖοορ µεερ ινφο ...
Ηοω Το Τρανσλατε ∆οχυµεντσ ανδ Π∆Φ Φιλεσ
Ηοω Το Τρανσλατε ∆οχυµεντσ ανδ Π∆Φ Φιλεσ ϖον ΡαωκιναπΤεχη ϖορ 8 ϑαηρεν 1 Μινυτε, 23 Σεκυνδεν 42.545 Αυφρυφε Τρανσλατε Εντιρε ∆οχυµεντσ ανδ Π∆Φ Φιλεσ ωιτη Γοογλε Τρανσλατε : Λικε Ουρ Φαχεβοοκ Παγε ...
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