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I N S T A L L A T I E G I D S  

Microsoft Office 2013 

  

 

 
  

  

  

Stap voor stap installatie  

Stap 1: Download Microsoft Office - Installatiebestand  

  

Om uw Office te downloaden gaat u naar onze downloadpagina. Hier klikt u op de 

blauwe downloadknop om de download te starten.  

  

Wanneer het bestand is gedownload kunt u deze vinden in uw downloads map op 

uw pc.  

  

Stap 2: Verwijder oudere Microsoft Officeprogramma’s  

  

Controleer of u Office 365 op de computer heeft staan. Zo ja, verwijder allereerst alle 

Microsoft Officeprogramma’s. Ga anders verder met stap 3.  

  

  

  

  

Software licentiecode :   

De licentie wordt direct na de  

aankoop per mail verstuurd.   

Software download locatie :   

  

  
https://clixdistri.com/downloads/ 

 

 

  

  

http://www.clixdistri.com/
http://www.clixdistri.com/
https://clix-distri.nl/downloads
http://www.tresbizz.com/nl/nl/downloads
http://www.tresbizz.com/nl/nl/downloads
http://www.tresbizz.com/nl/nl/downloads
https://clixdistri.com/downloads/
https://clix-distri.nl/downloads
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Tip: U kunt een Programma verwijderen via uw Apps en onderdelen. Apps en 

onderdelen vindt u door met uw rechtermuisknop op het startmenu van Windows te 

klikken.  

  

Selecteer de oude versie van Microsoft Office in uw Apps en onderdelen en klik op 

Verwijderen. Nu start de wizard op om uw oude versie te verwijderen. Kies voor de 

optie Installatie ongedaan maken en volg de instructies.  

  

Tip: U kunt Microsoft Office snel volledig verwijderen met de tool van Microsoft. 

Download de tool en voer deze uit om alle versies van Office te verwijderen.  

  
Stap 3: Installatie Microsoft Office  

Als de Office is gedownload opent u het en start de installatie vanzelf. U hoeft niks te 

doen, de  installatie wordt zelf voorbereid en afgerond. Als de installatie afgerond is 

kunt u naar de volgende stap gaan. 

     

Stap 4: Activatie Microsoft Office  

  

Nadat uw product is geïnstalleerd dient u deze te activeren. Dat kunt u doen door 

één van de onderdelen van Microsoft Office te openen, bijvoorbeeld Word. Daarna 

wordt de activatieprocedure gestart. De activatie bij Microsoft is verplicht en kan 

zowel telefonisch als online. Voor de door CLIX verstrekte licentiecode is telefonische 

activatie nodig.  

              

Met deze link wordt u uitgelegd hoe u uw Office activeert. Scrol naar “Uw Office-

product activeren” 

En volg de stappen die daar worden uitgelegd. 

Uw Office-product activeren 

 

In dit artikel leest u hoe de telefonische activatie precies in zijn werk gaat:  

Let op: De telefonische activatie loopt via de activatiewizard van Microsoft. U kiest 

hier het land waarin u zich bevindt. Daarna belt u het volgende nummer voor 

Nederland: 0800-023 34 87. Indien u vanuit België belt, gebruikt u het volgende 

nummer: 0800-407 58.  

Dit nummer kunt u gratis bellen om de laatste stappen te doorlopen. Als u klaar 

bent, is uw installatie voltooid.  

http://www.clixdistri.com/
http://www.clixdistri.com/
https://support.office.com/nl-nl/article/Office-2016-Office-2013-of-Office-365-van-een-pc-verwijderen-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
https://support.office.com/nl-nl/article/Office-2016-Office-2013-of-Office-365-van-een-pc-verwijderen-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
https://support.office.com/nl-nl/article/Office-2016-Office-2013-of-Office-365-van-een-pc-verwijderen-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
https://support.office.com/nl-nl/article/Office-2016-Office-2013-of-Office-365-van-een-pc-verwijderen-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
https://support.office.com/nl-nl/article/hulp-krijgen-bij-het-installeren-van-office-via-microsoft-hup-f682c420-ed43-42d9-96e4-235dd7708848?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL#bkmk_hupactivatekey
https://clix-distri.nl/wp-content/uploads/Activate-Office-by-Phone-NL.pdf
https://clix-distri.nl/wp-content/uploads/Activate-Office-by-Phone-NL.pdf
https://clix-distri.nl/wp-content/uploads/Activate-Office-by-Phone-NL.pdf
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Heeft u hulp nodig?  

In onze FAQ vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen en mogelijk de oplossing 

voor uw probleem.  

  

  

  

Als het onverhoopt niet lukt om uw product te installeren of te activeren, kunt u 

gebruikmaken van onze gratis installatie-ondersteuning via het telefoonnummer 036-2100 

400. Om u op afstand te kunnen helpen maakt CLIX gebruik van AnyDesk.  

  

Hoe werkt AnyDesk?  

  

1. U gaat naar www.anydesk.com/nl/  

  

2. U klikt u op de download knop. De software wordt gedownload. 

Zodra het downloaden voltooid is kunt u bestand openen.  

  

3. Als u het heeft geopend verschijnt er een 9-cijferige code. Tijdens het 

contact met de supportmedewerker kunt u deze doorgeven. 

Vervolgens wordt er om toestemming gevraagd om verbinding te 

mogen maken met uw computer. Die kunt u dan Accepteren. De 

supportmedewerker is verbonden met uw computer. Na de sessie 

wordt de verbinding weer gesloten.  

Heeft u nog vragen?  
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dat 

kan via info@clixdistri.com, of tijdens kantooruren via 036-2100 400, of via de Live Chat op 

onze website.  

  

  

 

http://www.clixdistri.com/
http://www.clixdistri.com/
https://clix-distri.nl/klantenservice/meest-gestelde-vragen/
https://clix-distri.nl/klantenservice/meest-gestelde-vragen/
https://clix-distri.nl/klantenservice/meest-gestelde-vragen/
http://www.logmein123.com/
http://www.logmein123.com/
http://www.logmein123.com/
https://anydesk.com/nl/
https://anydesk.com/nl/
http://www.logmein123.com/
http://www.logmein123.com/
http://www.logmein123.com/
https://anydesk.com/nl/
https://anydesk.com/nl/
https://anydesk.com/nl/
https://anydesk.com/nl/
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100% tevredenheidsgarantie  

Kunt u de licentiecode niet online of telefonisch activeren? Neem dan direct contact met 

ons op. Wij helpen u dan op afstand kosteloos verder. We lossen het graag voor u op.  

  

 

Retourneren?  
U kunt via onze RMA-procedure uw bestelling of een deel van uw bestelling zonder opgaaf 

van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.  

  

Let op: Retourneren is alleen mogelijk, indien de licentiecode niet is gekoppeld aan een Microsoft-

account.  

  

  

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!  

 

http://www.clixdistri.com/
http://www.clixdistri.com/

