Installatiehandleiding
Microsoft Office 2019 Professional Plus

Let op: Microsoft Office 2019 werkt alleen op Windows 10.

1. Oude Microsoft Office?
Verwijder eerst de huidige en oude Microsoft Office versie(s) om conflicten met activeren te voorkomen.
Ook test/bèta/trial versies of Office 365 dienen te worden verwijderd. U kunt dit handmatig doen met behulp
van het Configuratiescherm onder het kopje: Een programma verwijderen. Of met het Microsofthulpprogramma.

2. Koppel aan uw Microsoft-account
Ga naar https://setup.office.com en login met een Microsoft-account. Indien u nog geen Microsoft-account
heeft kunt u deze gratis aanmaken. Is er een Office 365 abonnement gekoppeld aan uw Microsoftaccount? Maak dan een nieuw Microsoft-account aan, zo voorkomt u activatieproblemen.

Zodra u bent ingelogd voert u de productcode in die u van Besteloffice per mail heeft ontvangen. De
ingevoerde productcode wordt automatisch geactiveerd en gekoppeld aan uw Microsoft-account.

3. Download
Download het installatiebestand. Het installatiebestand van ‘Microsoft Office 2019’ kunt u altijd terugvinden
op https://setup.office.com/home/getoffice.

4. Open installatiebestand
Open het installatiebestand en installeer het Office-pakket. De installatie duurt afhankelijk van uw systeem
en internetverbinding circa 25 minuten.

Foutmelding Wizard Activering
U probeert Microsoft Office te activeren op de computer en krijgt de volgende melding op het scherm te
zien:

Oplossing:
In enkele gevallen bij Microsoft Office komt het voor dat een telefonische activatie nodig is.
Volg de instructies van deze handleiding hieronder:
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In enkele gevallen komt het voor dat een Wizard Activering nodig is bij de volgende producten:
•

Microsoft Office 2016 / 2019

•

Microsoft Project 2016 / 2019

•

Microsoft Visio 2016 / 2019

1. Open Office-toepassing
Open een Office-toepassing, zoals Word of Excel. Als de Wizard Activering scherm verschijnt, kiest u Ik wil
de software telefonisch activeren en vervolgens klikt u op Volgende.
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2. Selecteer land
Selecteer bij Stap 1 uw land. Meestal kiest u voor Nederland of België.

Bij Stap 2 ziet u het installatie-id, deze bestaat uit 7 cijfers per groep.

3. Installatie-id invoeren
U kunt het installatie-ID invoeren op de onderstaande website door hier te klikken en vervolgens kiest u
voor 7 cijfers.

Vervolgens kunt u het installatie-ID invoeren en op Voorleggen klikken.

Op het onderstaande scherm kunt u een 0 invoeren. Als u daar 1 of meer invoert dan wordt de code niet
geaccepteerd. Vervolgens klikt u op Volgende om door te gaan.
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4. Bevestigings-id invoeren
Als u het installatie-id correct heeft ingevoerd, ontvangt u het bevestigings-id. Hiermee kunt u bij Stap 3 het
Office-pakket met succes activeren.

