
LET OP: In sommige gevallen staat er bij de telefonische activatie deze melding: 

"Telefonische activering wordt niet meer ondersteund voor uw product." Dit is een 

fout in de software en klopt niet. U kunt gewoon de onderstaande stappen volgen 

voor de Telefonische activatie. 
 

• Open een Office-toepassing, zoals Word. (Kunt u Office niet vinden? Hier 

vindt u meer informatie over hoe u Office kunt vinden in Windows 10, 

Windows 8 en Windows 7.) 
• Lees en accepteer de licentieovereenkomst als u daarom wordt gevraagd. 

• Activering kan automatisch plaatsvinden. Als Office niet automatisch wordt 

geactiveerd, voert u een van de volgende handelingen uit: 
o Als de wizard Activering verschijnt, selecteert u Ik wil de software 

telefonisch activeren en vervolgens Volgende. Als er niets gebeurt 
wanneer u Volgende selecteert, druk dan op Enter op het toetsenbord. 

 

 

 

o Als de wizard Activering niet wordt weergegeven, maakt u een nieuw 
leeg document en gaat u vervolgens naar Bestand > Account en 
selecteert u Product activeren. 

 

https://support.office.com/nl-nl/article/Hier-vindt-u-meer-informatie-over-hoe-u-Office-kunt-vinden-in-Windows-10-Windows-8-en-Windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6
https://support.office.com/nl-nl/article/Hier-vindt-u-meer-informatie-over-hoe-u-Office-kunt-vinden-in-Windows-10-Windows-8-en-Windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6
https://support.office.com/nl-nl/article/Hier-vindt-u-meer-informatie-over-hoe-u-Office-kunt-vinden-in-Windows-10-Windows-8-en-Windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6
https://support.office.com/nl-nl/article/Hier-vindt-u-meer-informatie-over-hoe-u-Office-kunt-vinden-in-Windows-10-Windows-8-en-Windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6
https://support.office.com/nl-nl/article/Hier-vindt-u-meer-informatie-over-hoe-u-Office-kunt-vinden-in-Windows-10-Windows-8-en-Windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6


• Selecteer onder Stap 1 uw land/regio. 
 

 

 

• Hieronder ziet u het installatie-ID, deze bestaat uit 6 of 7 cijfers per groep. 
 

 

 

• U kunt het installatie-ID invoeren op de onderstaande website door hier te 

klikken en vervolgens kunt u kiezen of elke groep uit 6 of 7 cijfers bestaat. 

Het kan voorkomen dat de pagina niet correct laadt, in dat geval kunt u de 

pagina herladen tot u het scherm krijgt zoals te zien op de afbeelding. 

 

https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&Language=Dutch&CountryCode=nl&CountryLanguage=NL&sessionID=188781095&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&Language=Dutch&CountryCode=nl&CountryLanguage=NL&sessionID=188781095&token=wXVhvi


• Daarna kunt u het installatie-ID invoeren en op Submit klikken. 

 

• Op het onderstaande scherm kunt u een 0 invoeren. Als u daar 1 of meer 

invoert dan wordt de code niet geaccepteerd. Vervolgens klikt u 

op Submit om door te gaan. 

 



• Na het invoeren van het installatie-ID en het beantwoorden van de vraag 

krijgt u het bevestigings-ID te zien. Zoals te zien op de onderstaande 

afbeelding. Het is zo dat elk installatie-ID en bevestigings-ID uniek is die 

van u dus ook. 

 

 
• Van het Product Activation Center ontvangt u een Bevestigings-id. Deze 

voert u in de wizard in onder Stap 3. 
 

 

 

Selecteer Volgende en volg de aanwijzingen om het activeringsproces te voltooien. 

Als er niets gebeurt wanneer u Volgende selecteert, druk dan op Enter op het 

toetsenbord. 
 

Als uw probleem hier niet mee is opgelost kunt u contact met ons opnemen via de 

mail: support@clix-distri.nl, Telefonisch: 036-2100 400 of via de chat op onze 

website. 

mailto:support@clix-distri.nl

