Microsoft Office 2016 Professional Installatiehandleiding
Bedankt voor het aanschaffen van de licentiecode voor Microsoft Office Professional 2016.
. *** Verwijder eerst alle oude Microsoft office versies om conflicten met activeren te voorkomen,
maar maak voor de zekerheid eerst een back-up van uw gegevens, wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele verlies van data***
1. Kijk in de e-mail die u van ons ontvangen heeft voor de licentiecode, of kijk op uw account bij
Licentiecodes.nl.
2. Kopieer uw licentiecode (25 cijfers of tekens)
3. Ga naar https://setup.office.com met behulp van Google Chrome of Internet Explorer
4. Log in of maak een nieuw Microsoft-account *LET OP! Vergeet niet uw e-mailadres en
wachtwoord van uw Microsoft account anders kunt u de licentie niet activeren. deze gegevens
heeft u later ook nodig om Office eventueel opnieuw te installeren.
5. Plak de licentiesleutel (25 cijfers of tekens in de Oranje Box (witte vakjes zijn waar u de sleutel
invoert)
6. Kies uw land en taal
7. Klik op Installeren
8. Klik op het bestand dat u hebt gedownload. Het zal het volledige programma downloaden en
installeren. Deze stap duurt meestal 10-45 minuten.
9. Wacht tot de installatie voltooid is.
10. Open Word 2016.
11. Er komt nu een venster met kan geen producten voor uw account vinden, deze kunt u
wegklikken.
12. Klik op Activeren via internet
13. Voer nogmaals uw e-mailadres en wachtwoord in.
14. Uw product is nu geïnstalleerd en geactiveerd. *** Start de computer opnieuw op***

Als u een melding krijgt dat de licentiecode niet kunt activeren, klik dan op activeren via internet,
werkt dat niet dan moet de licentiecode telefonisch geactiveerd worden, dit kunt u doen door
onderstaande regels te volgen.
Deze procedure duurt maximaal 10 minuten.
Klik op onderstaande link met ctrl en linker muisknop
https://microsoft.gointeract.io/interact/index?interaction=14611732340283884f8602eccbe259104553afa8415434b4581-05d1&accountId=microsoft&appkey=196de13c-e9464531-98f62719ec8405ce&Language=Dutch&CountryCode=nl&CountryLanguage=NL&Click%20To%20Call%20Ca
ller%20Id=+31642615537&startedFromSmsToken=56dYAz0&token=hHEPpD

V: Welkom bij Microsoft Productactivering. Laat ons allereerst even weten hoeveel cijfers er staan in
het eerste blok van de installatie-ID in het activeringsvenster van uw apparaat. Zijn dat er zes of
zeven?
A. Dit zijn er 7
Geeft u alstublieft Uw Installatie ID in Dit nummer is zichtbaar in het Activatie scherm op uw
computer bij telefonisch activeren
Voer de 7cijferige code in de 9 blokjes in Klik op voorleggen
Vul in dat de licentiecode op 0 computers geïnstalleerd is.
Bevestigings-ID Voer de gekregen code in het activeringsvenster en klik op de knop 'Volgende' of
'Activeren'.
Bewaar deze code voor toekomstig gebruik
Office is nu geactiveerd.
Mocht u geen tijd hebben dan kunt u ons een printscreen van de installatie ID sturen
*** Start de computer opnieuw op***
Veel plezier met uw aankoop.
Als u nog vragen heeft neem dan contact op met ons helpdesk via info@licentiecodes.nl
U krijgt altijd dezelfde dag nog antwoord ook in de avond uren.

