Wow.
Office 365

Office 365 of Office 2016 op een pc of Mac
downloaden en installeren of opnieuw installeren
Controleer voor u begint of uw computer aan de systeemvereisten voldoet:
Office 365 werkt het beste met Office 2016, Office 2013, en Office 2016 voor Mac.
Eerdere versies van Office, zoals Office 2010, Office 2007, en Office voor Mac 2011
hebben in combinatie met Office 365 mogelijk beperkte functionaliteit. Lees
meer informatie over de ondersteunde Office-versies op products.office.com/nlNL/office-system-requirements. Voor de toegang tot Office en het downloaden,
installeren of activeren van Office, is een internetverbinding vereist.

Snelle installatie
1.

Ga naar www.office.com en als u nog niet bent aangemeld, selecteert u
Aanmelden.

2.

Meld u aan met het account dat u gebruikt voor Office. Dit is uw Microsoftaccount of een werk- of schoolaccount.

3.

Selecteer Office installeren.

3D in PowerPoint

Hebt u problemen met installeren of aanmelden of ziet u geen optie om Office te
installeren? Kijk op de volgende pagina voor stapsgewijze instructies of selecteer
Hulp nodig?
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[1] Office 365 is compatibel met Windows 7 of nieuwer en met Mac OS X 10.10. Verkrijgbaarheid van applicaties en functies die worden geleverd met Office 365 hangt mede
af van het platform en de gebruikte apparatuur; de huidige Office-applicatieversies voor Office 365 zijn Office 2016 voor Windows en Office 2016 voor Mac. Zie www.office.
com/information voor de volledige systeemvereisten, inclusief compatibele tablets en smartphones voor Office 365.
[2] Alleen voor PC - Publisher en Access.
[3} 1 TB OneDrive-cloudopslag alleen onderdeel van Office 365 abonnement. Ook apart verkrijgbaar.
[4] Skype is alleen beschikbaar in bepaalde landen; zie veelgestelde vragen voor details. Gesprekken alleen mogelijk naar bepaalde landen. Uitgezonderd gesprekken naar
speciale, premium en niet-geografische nummers.

Stapsgewijze installatie op een pc

Gebruik deze stapsgewijze instructies om u te helpen Office 365 of Office 2016 (opnieuw) te installeren op een pc, laptop of
2-in-1-computer. Deze stappen omvatten informatie over het installeren van Office in een andere taal of het installeren van
de 64-bits versie.
Onderstaande stappen zijn afhankelijk van of uw Office-product deel uitmaakt van een Office voor Thuisgebruik- of Office
voor Bedrijven-abonnement. Selecteer dus de juiste stappen voor uw product.
Stap voor stap voor Office voor Thuisgebruik
Voordat u begint: Hebt u uw productcode ingewisseld en Office gekoppeld aan een Microsoft-account?
Niet bij elke aankoop van Office zit een code, maar als dit een nieuw exemplaar van Office is en u
elektronisch een code toegestuurd hebt gekregen of als er een in de verpakking zat, moet u deze eerst
inwisselen. (Als u dit al hebt gedaan, gaat u naar Stap 1: Aanmelden bij Mijn Office-account.)
1.

Ga naar https://setup.office.com/ en volg de aanwijzingen
om u aan te melden (of maak een nieuw Microsoft-account).

2.

Voer uw productcode in en volg de rest van de aanwijzingen
om uw productcode in te wisselen.
Voorbeeld van een Office-productcode:
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Tip : Uw Microsoft-account is de combinatie van een
e-mailadres en wachtwoord die u gebruikt om u aan te melden
bij services zoals Outlook.com, Hotmail.com, Xbox LIVE, OneDrive of Windows Phone. Als u een van deze services gebruikt,
hebt u al een Microsoft-account. Gebruik dit account ook wanneer u zich aanmeldt bij Office, of maak een nieuw account.
Als u een nieuw Microsoft-account wilt maken, selecteert u op
de aanmeldingspagina Geen account? Maak er een! U kunt
gebruikmaken van een telefoonnummer of een e-mailaccount
dat u vaak gebruikt, of een nieuw @outlook.com-e-mailadres
maken.

Stap 1: meld u aan bij Mijn Office-account om te beginnen met de installatie van Office
1.

Ga naar Mijn Office-account op www.office.com/myaccount. Als u nog
niet bent aangemeld met het Microsoft-account dat is gekoppeld aan
uw exemplaar van Office, doet u dat nu. Als u bent aangemeld met een
ander account, meldt u zich af bij dat account en meldt u zich vervolgens
opnieuw aan met het juiste Microsoft-account.

2.

U kunt kiezen om de 32-bitsversie of 64-bitsversie van Office te installeren.
De 32-bitsversie installeren
Selecteer Installeren om de 32-bitsversie van
Office op uw pc te installeren in de taal die u hebt
geselecteerd toen u het product hebt ingewisseld.
(Als u een Office 365-abonnement hebt, moet u
Installeren > selecteren en in het volgende scherm
Installeren selecteren.)

De 64-bitsversie installeren
Als u de 64-bits versie of een andere taal wilt
installeren, klikt u op de koppeling Taal, 32/64-bits
en andere installatieopties.
a.
b.
c.

Selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst Taal.
Selecteer de versie in de vervolgkeuzelijst
Versie, zoals Office - 64-bits.
Kies Installeren.

Stap 2: Office installeren
1.

Afhankelijk van welke browser u gebruikt, klikt u op Uitvoeren (in Edge of Internet Explorer), Installeren
(in Chrome) of Bestand opslaan (in Firefox).
Als u de vraag van Gebruikersaccountbeheer Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw
apparaat aanbrengt? ziet, klikt u op Ja.
De installatie begint.

2.

De installatie is voltooid wanneer u het volgende ziet: U kunt aan de slag! Office is nu geïnstalleerd
en er een animatie wordt weergegeven om te laten zien waar u Office-toepassingen kunt vinden op uw
computer.
Volg de instructies in het venster. Bijvoorbeeld Klik op Start > Alle apps om te zien waar uw apps zijn.
Selecteer vervolgens Sluiten.

Stap 3: Office activeren
1.

Start direct een Office-toepassing door het openen van een app, zoals Word of Excel.
In de meeste gevallen wordt Office geactiveerd wanneer u een toepassing start en nadat u akkoord
bent gegaan met de licentievoorwaarden door op Accepteren te drukken.

2.

Office kan automatisch worden geactiveerd. Mogelijk ziet u, afhankelijk van uw product, echter de
Wizard Activering van Microsoft Office. Volg in dat geval de aanwijzingen om Office te activeren.

