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Inhoudsopgave Voor het uitvoeren van een installatie is technische kennis gewenst. Mocht je zelf 
dit niet kunnen uitvoeren is het raadzaam om familie of kennissen met ervaring 
om hulp te vragen.

Met deze handleiding proberen we een ieder door de installatie te leiden, deze 
handleiding is zoveel mogelijk opgesteld voor de meest voorkomende situaties, 
Het kan zijn dat jou situatie afwijkt van hetgeen wat is beschreven.

LET OP
HOOFDSTUK 1 en 2 ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR EEN SUCCESVOLLE INSTALLATIE

1. Backup maken van je gegevens

2. Eerdere versies van Office verwijderen

3. 32 of 64 bits, welke kies ik?

4. Installatiebestand downloaden

5. Installatie uitvoeren

6. Activeren

Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Backup maken van je 
gegevens
Als je Outlook gebruikt wordt meestal na installatie de 
instellingen vanuit een eerdere versie overgenomen. Het 
kan voorkomen dat dit bij jou niet goed gaat of helemaal 
niet gebeurd (voornamelijk bij POP3-accounts). Voor de 
zekerheid kan je een backup maken van je Outlook-
accounts, zie voor meer informatie de volgende link:

Een back-up maken van Outlook

Na installatie van het nieuwe pakket kan je je gegevens weer 
importeren, bekijk hiervoor de volgende link:

Backup importeren in Outlook

Mocht bovenstaande niet werken voor jou situatie dan kan 
je altijd je e-mailadressen opnieuw instellen, raadpleeg 
hiervoor de instellingen bij je internet/mail provider.

Bestanden die je bijvoorbeeld hebt gemaakt in Word of 
Excel blijven behouden na verwijderen van een 
Officepakket.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt

https://support.office.com/nl-nl/article/Een-back-up-maken-van-e-mailberichten-contactpersonen-en-agenda-in-een-PST-bestand-van-Outlook-of-deze-naar-een-PST-bestand-exporteren-14252b52-3075-4e9b-be4e-ff9ef1068f91
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-contactpersonen-en-agenda-importeren-uit-een-pst-bestand-van-outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac


Eerdere versies van 
Office verwijderen
Voordat je begint met de nieuwe installatie is het belangrijk 
dat alle huidige versies van Office zijn verwijderd. Hieronder 
vallen ook testversies of tijdelijke installaties (bijvoorbeeld 
een testversie van Office 365). Microsoft heeft hiervoor een 
programma beschikbaar die alle eerdere versies van je 
computer verwijderd. Je kan deze downloaden via de 
volgende link:

Verwijderprogramma Office downloaden

Je kan dit ook via Microsoft downloaden via de volgende 
link (pagina wordt geopend in een nieuw venster):

Microsoft: Office verwijderen van een pc

Zodra je het bestand hebt gedownload kan je het uitvoeren. 
Als het programma is uitgevoerd dien je de aangegeven 
instructies op te volgen. Na afloop kan je het beste de 
computer opnieuw opstarten. Nadat je computer is 
opgestart voer je nogmaals het programma uit om zoveel 
mogelijk resten van de oude programmatuur te verwijderen. 
Mocht je hierbij meldingen krijgen dat het niet helemaal is 
gelukt, dan kan je deze negeren. 
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt

https://aka.ms/diag_officeuninstall
https://support.office.com/nl-nl/article/office-verwijderen-van-een-pc-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8


Eerdere versies van 
Office verwijderen
Het kan zijn dat er nog Office-onderdelen geïnstalleerd staan
op de computer na het uitvoeren van het 
verwijderprogramma. U kijkt kijken of er nog iets van Office 
aanwezig is via de volgende procedure:

- Druk de windows-toets en de letter i tegelijkertijd in

- Dubbelklik op het onderdeel "Apps"

- Er wordt een lijst gegeneerd met geïnstalleerde
programma’s

- Kijk of er hier iets van Office (365) tussen staat

- Zo ja, klik erop en kies verwijderen

- Herstart de computer

Je bent klaar om de nieuwe installatie uit te voeren.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



32 of 64 bits, welke 
kies ik?
Het is van belang om na te gaan of je de 32 of 64 bits versie 
wilt installeren. Let er op dat als je een 64 bits 
besturingssysteem hebt het niet wilt zeggen dat je ook 
verplicht bent om een 64 bits officepakket te installeren. 
Een 64 bits versie kan problemen veroorzaken als je 
invoegtoepassingen gebruikt die 32 bits zijn. Lees hier meer 
over door te klikken op de volgende link:

Redenen voor 32 of 64 bits versie
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt

https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261


Installatiebestand 
downloaden
De download link van uw software pakket kunt u vinden 
in de mail die u ontvangen heeft. Als u op de download 
pagina bent klik dan op 32-bit of 64-bit om de download 
te starten.

Zodra het installatiebestand gedownload is kan je het 
uitvoeren, linksonder in het venster klik je dubbel op het 
bestand en het wordt uitgevoerd. Mocht je linksonder in 
het venster niks zien kan je ook je downloads oproepen 
door de toetsen CTRL en J tegelijkertijd in te drukken.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Installatie uitvoeren
Zodra het installatiebestand is geopend zal de installatie 
beginnen, tijdens het installatieproces zie je een balk die 
langzamerhand gevuld wordt met een oranje kleur. De 
installatieduur is afhankelijk van je internetsnelheid en de 
specificaties van je computer.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Installatie uitvoeren
Zodra de installatie klaar is krijg je het scherm te zien zoals 
hiernaast, klik op de knop “Sluiten”. Alle programma-
onderdelen staan vervolgens in het startmenu, start Word of 
Excel op om het activatieproces te starten.

Inhoudsopgave

Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Activeren
Zodra je een office-onderdeel hebt opgestart, bijvoorbeeld 
Word, zal het activatievenster naar voren komen. 

Het kan zijn dat je een venster krijgt met “Hallo …, bevestig 
uw account” of een venster met “Hallo …, laten we Office 
activeren” als je dit eerst krijgt klik dan op “Ander account 
gebruiken” of “Afmelden”. 

Mocht je dit venster niet krijgen ga door naar de volgende 
pagina van deze handleiding.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Activeren
Onderaan het venster klik je op de tekst “Ik wil me niet 
aanmelden of een account maken”.

Inhoudsopgave

Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Activeren
Je kan nu de code opgeven die je van ons hebt ontvangen, 
na invoer wordt de code gecontroleerd. Zodra deze is 
geaccepteerd klik je op “Office activeren”.

Inhoudsopgave

Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt



Activeren
Het activatieproces is afgerond. Klik op “Accepteren en 
Word starten”. Krijgt u de optie om telefonisch te activeren? 
Klik dan deze link aan voor de handleiding.

Na activatie kan het zijn dat je een aantal vragen krijgt 
m.b.t. de bestandstype die je wilt gebruiken en de 
gebruikerservaring.

Voor de gebruikerservaring en de beheerdersoptie is het 
een persoonlijke keuze, je kan hierbij zelf opgeven wat je 
wilt.

Voor de bestandstype is het meest gebruikte “Office Open 
XML-indelingen”. Indien je veel gebruik maakt van 
documenten die opgemaakt zijn in andere office-pakketten 
(bijvoorbeeld OpenOffice of LibreOffice) kies je voor 
“Opendocument-indelingen”.
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Loop je tegen problemen aan of heb je advies nodig? Stuur de volgende gegevens naar het e-mailadres support@clixdistri.com:

- Je vouchercode
- Een duidelijke probleemomschrijving
- Een foto/screenshot van waar je vastloopt

https://clixdistri.com/wp-content/uploads/Activate-Office-by-Phone-NL.pdf



