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

Microsoft Windows 8.1  
 

Stap voor stap installatie  

 Stap 1: Maak een back-up 

Vóór u Windows 8.1 installeert, adviseren wij u dringend eerst een back-up te maken van al uw 

(belangrijke) bestanden. Deze kunt u het best opslaan op een locatie, waar u naderhand weer 

gemakkelijk bij kunt. Bijvoorbeeld op een CD/DVD, USB-stick of externe harde schijf. Dit is zeer 

belangrijk, zodat u al uw bestanden nog heeft mocht er iets mis gaan. 

Tijdens de installatie zal u gevraagd worden of u een upgrade wilt uitvoeren of een aangepaste 

installatie. Indien u kiest voor de upgrade behoudt u al uw bestanden en programma’s. Kiest u voor 

de aangepaste installatie, dan krijgt u een “lege” Windows terug na de installatie.   

Uw programma’s en documenten worden hierbij verwijderd!  

Stap 2: Download Windows 8.1 - Locatie  

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

downloadknop om de download te starten. Op deze pagina kunt u ook de gewenste bit-versie 

selecteren.    

Om erachter te komen welke bit versie u nodig heeft (32- of 64-bit) doet u het volgende: 

  

Software licentiecode:  
    

De licentie wordt direct na de 

aankoop per mail verstuurd. 

Software download locatie: 
    

https://clix-distri.nl/downloads 
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1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Systeem. 

2. Bij Systeem kunt u zien welk type u heeft. 

Kies op de downloadpagina de versie van uw keuze. Nu start de download.  

Stap 3: Download Windows 8.1 - Opslaan  

Het gedownloade bestand kunt u snel vinden door in uw browser de map met downloads te 

openen. Deze map kunt u in uw browser openen door CTRL-j ingedrukt te houden. Dan ziet u de 

meest recente downloads onder elkaar verschijnen.    

Tip: U vindt Windows Explorer versneld via: Windows-Key + E  

De download van Windows 8.1 is een ISO. U kunt dit type bestand op twee manieren bewerken:  

1. Let op: U heeft een Double Layer DVD nodig. 

U kunt het ISO-bestand direct op een DVD branden. Zodra het branden van uw ‘image’ 

voltooid is, kunt u de DVD in de computer plaatsen. Deze wordt dan direct als een 

installatie-DVD herkend. 

Voor een uitgebreide uitleg over het branden van een DVD leest u het volgende artikel: 

Hoe brand ik een DVD voor de installatie van Windows met IMGburn. 

2. Als u een computer zonder DVD-brander heeft, kunt u uw ISO-bestand ook uitpakken en 

kopiëren naar een USB-drive. Als u hiervoor kiest raden wij u aan om Winrar of Rufus te 

gebruiken (zie hieronder). Met deze programma’s kunt u het ISO-bestand uitpakken.  

Voor een uitgebreide uitleg over het klaarmaken van een USB voor leest u het volgende 

artikel: Hoe maak ik een opstartbare USB met Rufus.  

Stap 4: Installeren van Windows 8.1  

De installatie kan nu echt beginnen!  

Installatie met behulp van een Double Layer DVD:  

Plaats de gebrande Double Layer DVD met het Windows 8.1 ISO-bestand er op in de computer. Sluit 

deze daarna af. Als u de computer opnieuw start, begint de installatie van Windows 8.1. U kunt nu 

de installatie-instructies volgen die op uw scherm worden getoond.  
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Indien de installatie niet start na het opstarten van de computer kunt u ook via de verkenner 

navigeren naar de DVD. Dubbelklik op het setup bestand om de installatie te starten.  

Installatie met behulp van een USB-stick:   

Vóór u de installatie start, dient u de opstartvolgorde in de BIOS van uw computer te veranderen, 

zodat de installatie vanaf een USB-stick kan worden start.    

U komt in de BIOS van uw computer door tijdens de opstartfase een bepaalde toets in te drukken. 

Dit is afhankelijk van het type BIOS, maar meestal is dit Del of F2. Onder het tabblad Boot vindt u 

veelal de benodigde instellingen.   

Steek na de omzetting in de BIOS de USB-stick met Windows 8.1 in de computer en sluit deze af. 

Daarna start u de computer opnieuw en begint de installatie van Windows 8.1. U kunt nu de 

installatie-instructies volgen die op uw scherm worden getoond.   

Indien de installatie niet start na het opstarten van de computer kunt u ook via de verkenner 

navigeren naar de USB en hier dubbelklikken op het setup bestand om de installatie te starten.  

Stap 5: Activatie Windows 8.1  

Na de installatie moet de software geactiveerd worden. U kunt uw product activeren door naar 

Instellingen te gaan. Als u in Instellingen bent, klikt u op Bijwerken en beveiliging. Dan gaat u naar het 

kopje Activering. Als u daar bent klikt u op Productcode Wijzigen en voert u daar uw productcode in 

om Windows te activeren. 

Is de activatie niet gelukt? Volg dan de onderstaande handleiding: 

 

Windows 8.1 Telefonische activatie 
 

Heeft u de telefonische activatie al geprobeerd? U kunt als u achter de computer zit linksonder op 

de startknop rechtermuisknop klikken, daarna klikt u op zoeken. 

In het zoekvenster typt u: SLUI 4 en drukt u op enter. 

 

Hierna selecteer u het land en klikt u op volgende. 

U ziet dan onderaan op het scherm het installatie ID. U kunt de onderstaande website gebruiken 

om het ID in te voeren. 

 

https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction  
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U kunt kiezen voor 7 Digits en voert daarna het installatie ID in dat zichtbaar is op de computer. Na 

het invoeren klikt u op Next. 

Als het goed is vraagt hij nu op hoeveel computers de Windows is geïnstalleerd, hier voert u 0 in. 

Als u dan weer op Next klikt ziet u het bevestigings-ID. U kunt u het bevestigings id invoeren op 

de computer nadat u klikt op bevestigings-ID invoeren. 

 

Heeft u hulp nodig?  

In onze FAQ vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen en oplossingen voor zaken waar u tijdens 

de installatie mogelijk tegenaan kunt lopen.  

Lukt het u niet om uw product te installeren of te activeren, kunt u gebruikmaken van onze installatie-

ondersteuning via het telefoonnummer 036-2100 400. Om u op afstand te kunnen helpen maken wij 

gebruik van AnyDesk. 

Hoe werkt AnyDesk?  

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

 

2. Dan klikt u op de download knop en gaat hij beginnen met downloaden dan als hij 

klaar is met downloaden kunt u bestand openen. 

 

3. Als u het heeft geopend ziet u een code van 9 cijfers. Tijdens het contact met de 

support kunt u die doorgeven. Daarna wordt om toestemming gevraagd om verbinding te 

mogen maken met uw computer. Die kunt u dan Accepteren. Waarna we zijn 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@clix-distri.nl, of tijdens kantooruren via 036-2100 400, of via de Live Chat op onze website. 

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 op. Mocht het ons ook niet lukken om de software 

te activeren, dan mag u de bestelling conform onze RMA-voorwaarden retourneren.   
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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 gekoppeld aan een Microsoft-account of 

geactiveerd is.   

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!  
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