
Office 365 of Office 2019 op 
een pc of Mac downloaden en 
installeren of opnieuw 
installeren  

Office 2019, Office voor Mac 2019, Office 2016 Office voor bedrijven, Office 365 Admin, Office 365 voor 
Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 voor Thuisgebruik, Office 365 voor Professionals en Kleine 
Bedrijven – Beheerder, Office.com, Outlook 365 voor Mac.   

Controleer voordat u begint of uw pc of Mac aan de Systeemvereisten voldoet.  

(Onderstaande stappen zijn bedoeld voor Office 365 en Office 2016. Raadpleeg 2016,   

2013, 2010, 2011, of 2007 voor hulp bij installatie met oudere versies.)  

Office voor Thuisgebruik    Sommige Office voor Thuisgebruik-producten worden met 

een productcode geleverd. Indien dit het geval is, meldt u zich aan met een bestaand of 

nieuw Microsoft-account en voert u uw productcode in op office.com/setup, voordat u 

Office voor de eerste keer installeert. Het inwisselen van uw productcode koppelt uw 

account aan Office. U hoeft dit slechts één keer uit te voeren. Heeft u dit al gedaan? Ga 

naar Stap 1.  

Office voor bedrijven    Als uw abonnement voor Office voor bedrijven de 

bureaubladversie van de Office-apps bevat, ziet u geen optie om deze te installeren tenzij 

iemand binnen uw organisatie een licentie aan u heeft toegewezen. Leer hoe u dit kunt 

controleren in Welke Office 365-product of licentie heb ik? Office 365-beheerders die 

verantwoordelijk zijn hiervoor, kunnen Licenties aan gebruikers toewijzen raadplegen.  

Installeren op een pc Installeren op een Mac Hulp nodig?   

  

https://products.office.com/nl-NL/office-system-requirements
https://products.office.com/nl-NL/office-system-requirements
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2013-op-een-pc-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-7c695b06-6d1a-4917-809c-98ce43f86479
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2013-op-een-pc-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-7c695b06-6d1a-4917-809c-98ce43f86479
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2010-installeren-1b8f3c9b-bdd2-4a4f-8c88-aa756546529d
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2010-installeren-1b8f3c9b-bdd2-4a4f-8c88-aa756546529d
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2010-installeren-1b8f3c9b-bdd2-4a4f-8c88-aa756546529d
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-mac-2011-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-490d054b-46e4-42d7-b5e0-7e9fba838053
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-mac-2011-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-490d054b-46e4-42d7-b5e0-7e9fba838053
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-mac-2011-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-490d054b-46e4-42d7-b5e0-7e9fba838053
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2007-installeren-88a8e329-3335-4f82-abb2-ecea3e319657
https://support.office.com/nl-nl/article/office-2007-installeren-88a8e329-3335-4f82-abb2-ecea3e319657
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-thuisgebruik-28cbc8cf-1332-4f04-9123-9b660abb629e?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-thuisgebruik-28cbc8cf-1332-4f04-9123-9b660abb629e?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/video-waarom-u-een-microsoft-account-voor-office-voor-thuisgebruik-nodig-hebt-d1b81992-d824-4e3f-8351-e2c03172df62
https://support.office.com/nl-nl/article/video-waarom-u-een-microsoft-account-voor-office-voor-thuisgebruik-nodig-hebt-d1b81992-d824-4e3f-8351-e2c03172df62
https://support.office.com/nl-nl/article/video-waarom-u-een-microsoft-account-voor-office-voor-thuisgebruik-nodig-hebt-d1b81992-d824-4e3f-8351-e2c03172df62
https://support.office.com/nl-nl/article/video-waarom-u-een-microsoft-account-voor-office-voor-thuisgebruik-nodig-hebt-d1b81992-d824-4e3f-8351-e2c03172df62
https://office.com/setup
https://office.com/setup
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-bedrijven-28cbc8cf-1332-4f04-9123-9b660abb629e?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-voor-bedrijven-28cbc8cf-1332-4f04-9123-9b660abb629e?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/wat-voor-product-of-licentie-heb-ik-van-office-365-business-f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/wat-voor-product-of-licentie-heb-ik-van-office-365-business-f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/wat-voor-product-of-licentie-heb-ik-van-office-365-business-f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/wat-voor-product-of-licentie-heb-ik-van-office-365-business-f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/licenties-toewijzen-aan-gebruikers-in-office-365-business-997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/licenties-toewijzen-aan-gebruikers-in-office-365-business-997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc?wt.mc_id=scl_installoffice_home


Stap 1: Aanmelden om Office te downloaden  

1. Ga naar www.office.com en selecteer Aanmelden als u nog niet bent aangemeld.  

Opmerking: Als u Office hebt gekocht voor persoonlijk gebruik via een Microsoft HUP-regeling van 

uw bedrijf, kunt u zich hier mogelijk niet aanmelden. Ga dan naar Office installeren via HUP voor hulp  

bij de installatie.  

2. Meld u aan met het account dat aan deze versie van Office is gekoppeld. Dit kan een 

Microsoft-account of een werk- of schoolaccount zijn.  

Bent u uw accountdetails vergeten? Zie Ik bent vergeten welk account ik met Office 

gebruik.  

3. Volg na het aanmelden de stappen die overeenkomen met het type account waarmee u 

zich hebt aangemeld.  

U bent aangemeld met een Microsoft-account   

  

a. Selecteer op de Office-startpagina de optie Office installeren.  

  

b. Selecteer Installeren. (Als u een Office 365-abonnee bent, bevindt u zich op de pagina  

Overzicht en moet u eerst Office installeren> selecteren.)  

Tip: Als u Office in een andere taal wilt installeren of als u de 64-bits versie wilt installeren, selecteert  

u Andere opties. Kies de gewenste taal en bitsversie en selecteer vervolgens Installeren.  

https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://support.office.com/nl-nl/article/office-opnieuw-installeren-via-microsoft-hup-d99c6e4a-6756-4ece-99a0-b1df654ec7d3?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-opnieuw-installeren-via-microsoft-hup-d99c6e4a-6756-4ece-99a0-b1df654ec7d3?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-opnieuw-installeren-via-microsoft-hup-d99c6e4a-6756-4ece-99a0-b1df654ec7d3?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/ik-weet-de-gebruikersnaam-of-het-wachtwoord-niet-meer-voor-het-account-dat-ik-met-office-gebruik-eba0b4a2-c0ae-472c-99f6-bc63ee2425a8?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/ik-weet-de-gebruikersnaam-of-het-wachtwoord-niet-meer-voor-het-account-dat-ik-met-office-gebruik-eba0b4a2-c0ae-472c-99f6-bc63ee2425a8?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/ik-weet-de-gebruikersnaam-of-het-wachtwoord-niet-meer-voor-het-account-dat-ik-met-office-gebruik-eba0b4a2-c0ae-472c-99f6-bc63ee2425a8?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/ik-weet-de-gebruikersnaam-of-het-wachtwoord-niet-meer-voor-het-account-dat-ik-met-office-gebruik-eba0b4a2-c0ae-472c-99f6-bc63ee2425a8?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/ik-weet-de-gebruikersnaam-of-het-wachtwoord-niet-meer-voor-het-account-dat-ik-met-office-gebruik-eba0b4a2-c0ae-472c-99f6-bc63ee2425a8?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home


U bent aangemeld met een werk- of schoolaccount   

  
c. Selecteer Office-apps installeren op de Office 365-startpagina. (Als u een andere 

startpagina hebt ingesteld, gaat u naar aka.ms/office-install.)  

  

d. Selecteer Office 2019 om de 32-bits versie te installeren of Andere installatieopties 

om de 64-bits versie te installeren of een andere taal te selecteren.  

Tip: Selecteer uw taal en selecteer om de 64-bits versie te installeren onder Versie de optie  

Geavanceerd, kies 64-bits en selecteer vervolgens Installeren.  

Office zou nu met downloaden moeten beginnen. Volg de aanwijzingen in Stap 2 om de 

installatie te voltooien.  

Ziet u geen installatieoptie na het aanmelden? Dan is er mogelijk een probleem met 

uw account. Selecteer Hulp nodig? hierboven en bekijk de sectie Accountvragen.  

  

https://aka.ms/office-install
https://aka.ms/office-install
https://aka.ms/office-install
https://aka.ms/office-install
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kiezen-tussen-de-64-bits-en-32-bits-versie-van-office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-of-office-2016-op-een-pc-of-mac-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL#installsteps=need_help?
https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-of-office-2016-op-een-pc-of-mac-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL#installsteps=need_help?


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 

Officetoepassingen kunt vinden op uw computer. Selecteer Sluiten.  

Volg de instructies in het venster om uw Office-apps te zoeken. Selecteer bijvoorbeeld 

afhankelijk van uw versie van Windows de optie Start en blader om naar de app te 

zoeken die u wilt openen zoals Excel of Word, of typ de naam van de app in het zoekvak.  



  
Problemen met installatie of aanmelden?  

Als u een installatieprobleem ondervindt, bijvoorbeeld dat de installatie van Office te 

lang duurt, probeer dan Hulp nodig? voor een lijst met veelvoorkomende problemen.  

  

https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-of-office-2016-op-een-pc-of-mac-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL#installsteps=need_help?
https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-of-office-2016-op-een-pc-of-mac-downloaden-en-installeren-of-opnieuw-installeren-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL#installsteps=need_help?


Stap 3: Office activeren  

1. Start direct een Office-toepassing door een app te openen, zoals Word of Excel. Kunt u 

Office niet vinden na de installatie?  

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 klikken.  

  

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.  

https://support.office.com/nl-nl/article/kunt-u-geen-office-toepassingen-vinden-in-windows-10-windows-8-of-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kunt-u-geen-office-toepassingen-vinden-in-windows-10-windows-8-of-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kunt-u-geen-office-toepassingen-vinden-in-windows-10-windows-8-of-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kunt-u-geen-office-toepassingen-vinden-in-windows-10-windows-8-of-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/kunt-u-geen-office-toepassingen-vinden-in-windows-10-windows-8-of-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6?wt.mc_id=scl_installoffice_home


  

Zie Office 365, Office 2016 of Office 2013 activeren als u hulp nodig hebt bij het 

activeren.  

  

https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-office-2016-of-office-2013-activeren-5bd38f38-db92-448b-a982-ad170b1e187e?wt.mc_id=scl_installoffice_home
https://support.office.com/nl-nl/article/office-365-office-2016-of-office-2013-activeren-5bd38f38-db92-448b-a982-ad170b1e187e?wt.mc_id=scl_installoffice_home

