
 

 

OUTLOOK 2019 HANDLEIDING VAN ENJOY2DAY 

Tof, je hebt Outlook 2019 voor je liggen. Natuurlijk wil je direct aan de slag. In de meeste gevallen 

kan dit eenvoudig. Laten we starten met de handleiding. Het kost één minuut van je tijd.  

1. VERWIJDER OUDE INSTALLATIES 

EERST! 

Let op, wil je outlook 2019 in combinatie gebruiken met andere 

Office versies. Bekijk dan tijdens de installatie of dit kan. In de 

meeste gevallen moet het geen probleem zijn. Toch wat 

problemen? Dan is het verstandig om even wat oude office 

installaties te verwijderen. Heb je één van de onderstaande 

Officeprogramma’s op jouw PC/MAC verwijder deze dan 

voordat je verder gaat. Hieronder vallen ook proefversies op 

nieuwe laptops of computers.  Geen oude versie, ga naar stap 2. 

Wel een oude versie, download de verwijder tool. Klik hier!               

 

https://aka.ms/SaRA-officeUninstallFromPC
https://aka.ms/SaRA-officeUninstallFromPC


 

 

   Heb je een nieuwe PC, verwijder dan ook de Office 365 

software. 

                                                                         

 

1. ACTIVEER OUTLOOK 2019 DIRECT  
Er zijn twee versies van Outlook 2019. De eerste versie kun je activeren op de website van 

Microsoft. De andere versie is een directe download vanaf Microsoft. Hieronder leggen wij uit hoe 

dit werkt.  
 

1. Ga naar Office.com/setup en login met je Outlook, Hotmail, Microsoft of Live account.  

Nog geen account maak er dan één aan op deze pagina.  

 

 

2. Voeg de licentiecode (25-cijferig) die je kunt vinden op de voucher of in de e-mail van ons 

Klik daarna op volgende,  

 



 

 

 
 

 

3. Ik krijg een foutmelding wat nu?  

Als je een foutmelding hebt dan kun je de software rechtstreeks van Microsoft afhalen. Download 

hier direct Outlook 2019. Vervolg nu de activatie van Outlook 2019 en voer de 25 cijferige licentie 

in.  

 

 

 

4. Veel plezier met Outlook 2019  

Nadat de installatie is voltooid ben je klaar en kun je Outlook 2019 gebruiken.  Mocht er toch wat 

mis zijn gegaan kom dan even naar ons in de chat of kijk bij de veel voorkomende problemen 

hieronder.  

 

 

 
1. Outlook 2019 werkt niet op mijn Mac 

Dit klopt want je hebt Windows software gekocht. Neem even contact met ons op zodat wij 

kunnen kijken hoe wij dit voor je kunnen oplossen.  

 

2. Ik heb een probleem met de opzet van Mailservers of andere functies in de software  

Dat is natuurlijk erg vervelend. Wij geven enkel hulp bij de installatie. Voor al je andere vragen kun 

je eenvoudig contact opnemen met Microsoft via het onderstaande nummer. 

 

020 500 1500 

Zij kunnen je verder helpen met al je vragen omtrent Outlook 2019.  

 

3. Ik heb overige fouten die hier niet genoemd zijn? 

Heb je andere fouten, kom dan even naar de chat op Enjoy2day.nl. Wij helpen je dan graag verder 

en kijken of er een mogelijke oplossing geboden kan worden.   

 

 

https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/nl-NL/Outlook2019Retail.img
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/nl-NL/Outlook2019Retail.img


 

 

Bedankt voor je tijd en graag tot ziens!  

Van alle medewerkers van Enjoy2day  


