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engels italiaans woordenboek vertaling bab la - engels italiaans woordenboek voer in het bovenstaande tekstveld
engelse of italiaanse woorden en uitdrukkingen in die je wilt vertalen en opzoeken in het woordenboek engels italiaans je
kunt ook zoeken naar een vertaling in andere talen door deze via het dropdown menu te kiezen, vertalen nu de vertaalsite
voor gratis vertalen van - gratis vertaalsite voor vertalen van en naar het engels spaans duits frans italiaans en meer,
engels italiaans woordenboek engels italiaans vertaling - engels italiaans italiaans engels op dit moment de engels
italiaans woordenboek heeft een aantal 177 986 woorden in engels evenals 99 869 vertalingen van gebruikelijke en minder
gebruikelijke expressies worden op hetzelfde moment snel en makkelijk te gebruiken, engels italiaans vertaling edward
woordenboek - 265 born c 963 died march 18 978 corfe england feast day march 18 saint edward the martyr silver penny
10th century in the british museum byname saint edward the martyr king of england from 975 to 978 his reign was marked
by a reaction against the promonastic policies of his father and predecessor king edgar reigned 959975, gratis
woordenboek van dale - met zorgvuldigheid en respect beschrijft van dale sinds 1864 de nederlandse taal zo compleet
mogelijk ook voor moderne vreemde talen in het bijzonder engels frans duits spaans italiaans en zweeds biedt van dale
altijd een passende taaloplossing, woordenboek italiaans nederlands online - travlang italiaans nederlands engels een
praktisch online vertaalwoordenboek type een italiaans woord in en je krijgt de nederlandse vertaling van dat woord maar
ook alle uitdrukkingen en vertalingen waarin het woord voorkomt, engels nederlands woordenboek vertaling bab la engels nederlands woordenboek voer een woord in het engels in om naar een vertaling in het nederlands te zoeken je kunt
natuurlijk ook een woord in het nederlands invoeren om naar de engelse vertaling te zoeken want in het woordenboek
engels nederlands wordt gelijktijdig naar zowel het engels als het nederlands gezocht, online woordenboeken
vertaalbureau the language lab - als er een site met recht aanspraak kan maken op de titel beste online woordenboek dan
is het dit woordenboek van de eu wel een kolossale database met vertalingen van en naar 25 europese talen italiaans
dizionario d italiano online dizionario di italiano van de krant la repubblica vertaalwoordenboeken engels nederlands
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