Hoe installeer ik Office 365 en Office 2016?

Je hebt net Office 365 of Office 2016 aangeschaft en wilt gelijk productief zijn. Om je een
handje te helpen leg ik je in dit document in 4 stappen uit hoe je de installatie uitvoert.

Wat heb je nodig?
-

Office 365 of 2016 productcode.

-

Pc of Mac met internetverbinding.

-

Microsoft account.

Stap 1: Office koppelen aan account
1. Meld je aan of maak een nieuw Microsoft-account aan via de Office setup pagina.
2. Voer de productcode van het Office-pakket, deze is te vinden op de verpakking.
3. De productcode is nu gekoppeld aan je account.

Stap 2: Office downloaden
1. Ga naar Mijn Office-account, dat doe je via deze pagina.
2. Meld je aan met je Microsoft-account.
Let op: Zorg ervoor dat je aanmeldt met hetzelfde account waaraan je de productcode
hebt gekoppeld.
3. Er zijn 3 Office-versies beschikbaar om te downloaden, het is aanbevolen om 64-bits
versie te downloaden voor Windows 10:
•

Voor Office 2016 32-bits versie selecteer Installeren. Ga door naar Stap 3:
Office installeren.

•

Voor Office 2016 64-bits versie of een andere taal klik op de koppeling Taal,
32/64-bits en andere installatieopties. Selecteer op de volgende pagina de
gewenste taal en Office 2016 - 64-bits en klik op Installeren.
Heb je Office 2016 32-bits versie al geïnstalleerd, maar je wilt toch de 64-bits
versie? Verwijder dan eerst de 32-bits versie, voordat je begint aan de 64-bits
installatie.

•

Voor Office 365 moet je Installeren > selecteren. Vervolgens selecteer je op
de volgende pagina Installeren.

Stap 3: Office installeren
1. Open het download bestand en voer deze uit. Als er toestemming
gevraagd wordt van de accountbeheerder, klik dan op Ja.
2. De installatie begint.
3. Als de installatie is voltooid krijg je de volgende melding te zien:
"U kunt aan de slag. Office is nu geïnstalleerd."
4. Selecteer Sluiten.

Stap 4: Office activeren
1. Open Word of Excel. Office wordt in de meeste gevallen geactiveerd door één van
de Office apps te openen.
2. Accepteer de licentievoorwaarden, dit doe je door Accepteren te selecteren.
3. Als er bij het openen van Word of Excel een Wizard Activering van Microsoft Office
wordt weergegeven, volg dan de aanwijzingen.
Je Office pakket is nu klaar voor gebruik!

