
MS OFFICE 2019   

BELANGRIJK VOORAF  

Voor het uitvoeren van een installatie is technische kennis gewenst, dit product wordt 
geleverd zonder ondersteuning vanuit Microsoft. Mocht je zelf dit niet kunnen uitvoeren is het 
raadzaam om familie of kennissen met ervaring te vragen de installatie uit te voeren. 
Eventueel kan een lokaal bedrijf jou ook hierbij helpen. 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. Indien dat zo is, laat het ons weten! Dit product is voor 1 systeem en is niet 
overdraagbaar naar een ander systeem.  

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 back-up 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:  

Back-up importeren in outlook  

  

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

Bestanden die je bijvoorbeeld hebt gemaakt in Word of Excel blijven behouden na het 
verwijderen van een Office pakket.   
  

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. Uw bestanden blijven op uw computer staan. 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):  
 
 

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/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/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/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
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-contactpersonen-en-agenda-importeren-uit-een-pst-bestand-van-outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-contactpersonen-en-agenda-importeren-uit-een-pst-bestand-van-outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac
https://support.office.com/nl-nl/article/e-mail-contactpersonen-en-agenda-importeren-uit-een-pst-bestand-van-outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac
https://aka.ms/diag_officeuninstall
https://aka.ms/diag_officeuninstall


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. Hierna 
kan je nogmaals de computer opnieuw opstarten en ben je klaar om de nieuwe installatie uit 
te voeren.   

INSTALLATIE UITVOEREN  

INSTALLATIEBESTAND DOWNLOADEN  

 

Om de installatie te starten vindt u de downloadlinks op onze hulppagina op de website. Daar 

vind u de taal en de architectuur (bitsversie) van het Office pakket. Om er zeker van te zijn 

dat u de juiste bitsversie selecteert voor uw computer kunt u dit controleren via Systeem 

eigenschappen van uw PC. Daar kunt u zien welke bits versie uw computer ondersteund.  

Als u deze download uitvoert en u ontvangt Windows Smart Screen Defender zoals 

hieronder:  

  

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


Klik op de optie ‘Meer informatie’ en dan verschijnt de knop ‘ Toch uitvoeren’ die u kunt 

selecteren.  

Belangrijke notitie: De browser Microsoft Edge kan problemen veroorzaken tijdens de 

installatie. Wij adviseren daardoor om andere browsers te gebruiken voor de download.  

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. Ga 

door naar stap 2.  

2 INSTALLATIE AFRONDEN EN ACTIVEREN  

 

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.  

  

  

Zodra de installatie klaar is krijg je het scherm te zien zoals hieronder, klik op de knop 

“Sluiten”. Alle programma - onderdelen staan vervolgens in het startmenu, start Word of 

Excel op om het activatieproces te starten.  

https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Installatie_voortgang.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Installatie_voortgang.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Installatie_afgerond.png


  
Zodra je een office-onderdeel hebt opgestart, bijvoorbeeld Word, zal het activatievenster naar 

voren komen. Onderaan het venster klik je op de tekst “Ik wil me niet aanmelden of een 

account maken”.  

Het kan zijn dat je voor dit scherm eerst een venster krijgt met “Hallo …, bevestig uw 

account”, als je eerst krijgt klik dan op “Ander account gebruiken”.  

  

  

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”.  

https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Installatie_afgerond.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Activatie_starten.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Activatie_starten.png


Het activatieproces is afgerond. Klik op “Accepteren en Word starten”.  

  

  

  

Belangrijke notitie: Het kan zijn dat u dit scherm niet te zien krijgt. Dit is niet 

noodzakelijk en verschilt per product.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Activatie_invoer_code-1.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Activatie_invoer_code-1.png


Als deze vensters niet komen kunt u dit volgen:  

Open een leeg document zoals hieronder in het programma ‘ Word ‘ dit kan  

ook in andere Office programma’s gedaan worden.  

  

U gaat linksboven naar bestand en daarna naar linksonder ziet u account. Klik op account. 

Aan de rechterkant ziet u productcode wijzigen. Als u op product code wijzigen klikt kunt u 

uw licentiecode in de mail kopiëren en plakken voor de activatie.  

  

https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/12/Activatie_voltooid.png


  

  

Na activatie kan het zijn dat je een vraag krijgt m.b.t. de bestandstype die je wilt gebruiken, 

het meest gebruikte is “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”.    

  

  

https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/12/Activatie_voltooid.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Keuze_bestandstype.png
https://gigalicense.com/wp-content/uploads/2018/11/Keuze_bestandstype.png


Troubleshooting activatie error: (De foto’s hieronder zijn op toepassing  

voor Office 2019.)  

  

Eerst probeert u de optie via internet activeren.  

  

  

Als u een foutmelding krijgt die aangeeft dat het maximale aantal activeringen is bereikt, kunt u 

teruggaan naar de bovenstaande scherm  en op de optie 'Activeer de software telefonisch' 

klikken.  

  

 



Stap 2  
U gaat terug naar dit scherm:  

  

  

U klikt op de optie ‘ Ik wil de software via de telefoon activeren’.  

Stap 3  

Dit is de scherm die u zult zien:  

  

Belangrijke notitie: U hoeft het Microsoft telefoonnummer die u krijg te zien niet te 

bellen!  

 



Stap 4  

Ga naar de Microsoft website:  

 

https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-

3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e9464531-98f6-

2719ec8405ce&token=wXVhvi    

  

U zult dit scherm zien:   

  

  

Kies voor de optie 7 cijfers.  

  

Daarna zal dit scherm verschijnen.  

  

  
Vul het installatie-ID in dat zich in stap 2 van het telefoon activeringswizard scherm 

bevindt, dat u hier kunt vinden.  

  

https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=1461173234028-3884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e946-4531-98f6-2719ec8405ce&token=wXVhvi


  

  

Na het invullen ziet u de knop ‘Verzenden/Submit’, klik op de knop Verzenden/Submit en de 

Microsoft-pagina geeft u de activerings-ID.  

  

  

  

Belangrijke notitie: Soms kunt u de vraag krijgen op hoeveel computers dit product is 

geïnstalleerd. U moet daar 0 invoeren en op Verzenden/ Submit klikken.   

 

 

 

  

  



Stap 5  

  

Noteer de activerings-ID die u van de Microsoft-website hebt ontvangen en ga terug naar 

de wizard voor het activeren van uw telefoon op Office.  

  

  

  

Vul nu de activerings-ID in de lege ruimtes van stap 3 in en klik op Volgende. Uw Officepakket 

wordt nu geactiveerd!  

  

Mits het niet lukt kunt u een print screen maken van de installatie ID van stap 2 en deze naar 

ons mailen: info@karelmedia.nl 

  

mailto:info@karelmedia.nl

