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Informatie over het NWO-fonds voor wetenschappers waarmee uitgevers betaald kunnen worden
voor hun rol in het publicatieproces:
www.r ug.n l/ Bibliot heek / l o c at i es/ bi bLet / ni euws /o a S t i mu l e r i n g s f o n d s
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Het Duits gemeenschappelijk bibliotheekplatform voor Digital Peer Publishing:
www.dipp.nr w.de/ ueberd i pp
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DIPP-licenties: www.dip p.nrw.d e/ l i z enzen/ d ppl
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Leibnis Editoria Centre: w w w.g w l b.d e/ Lei bni z / Lei bni z a r c h i v/e n g l i s h /i n t r o d u c t i o n
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Informatie over Johan Bernoulli: ht t p:/ / en.w i k i ped i a.or g /w i ki /J o h a n n _ B e r n o u l l i

• “Jedermann darf dieses Werk unter den Bedingungen der Freien DPPL Lizenz unverändert oder
verändert verbreiten und zum Download bereitstellen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter
der Adresse: http:/ / nb n-resol v i ng .d e/ urn:nbn:d e:0 0 0 9 - f d p p l - v3 - d e 3 .”
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