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1 
Aanmaken van een Outlook.com-account

  Een Outlook.com-account is een e-mailadres of e-mailaccount van Microsoft. Met zo’n 
 account hebt u meteen een Microsoft-account voor Windows 8.1 

Opdracht

1  Ga naar het bureaublad.
2  Start Internet Explorer

  
.

3  Ga naar www.outlook.com.
4  Klik op Registreer je nu.
 
 

Ziet u Registreer je nu niet? Misschien is er al iemand ingelogd met een Outlook.com- 
account op de computer die u gebruikt. Ziet u een scherm met e-mailberichten en rechts-
bovenin een gebruikersnaam? Bijvoorbeeld:

 

Klik dan op de gebruikersnaam en vervolgens op Afmelden (of Sign out). Ga daarna op-
nieuw naar www.outlook.com.
U ziet een formulier.

5  Vul uw voor- en achternaam in.

6  Klik in het vak onder Gebruikersnaam en typ een naam. Dit is het deel van het e‑mailadres 
vóór het apenstaartje. Klik, als u de naam hebt getypt, buiten het vak. U ziet of het e -mail-
adres nog beschikbaar is.
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7  Klik in het vak onder Maak een wachtwoord. Lees eerst de tekst die verschijnt en typ dan 
een wachtwoord.

8  Typ het wachtwoord nogmaals onder Wachtwoord opnieuw invoeren.
9  Vul uw postcode in.
10  Vul uw geboortedatum in. Klik in het vakje van de dag en klik op de juiste dag. Vul op de-

zelfde manier de maand en het jaar in.
11  Geef aan of u man of vrouw bent. U kunt ook kiezen voor Niet opgegeven.

Bij de volgende stap, onder Help ons je gegevens te beschermen, moet u op twee manieren 
aantonen wie u bent. U moet een telefoonnummer en een alternatief e-mailadres opge-
ven.

12  Vul een telefoonnummer en alternatief e-mailadres in.
13  Voer de tekens in die u ziet.
 

14  Klik tot slot op Account maken.
 
 

Uw Outlook.com-account is klaar. Er verschijnt een pagina met informatie over 
 Outlook.com.

15  Klik op Doorgaan naar Postvak IN. U ziet uw e-mailaccount.
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2
Aanmelden bij Windows 8.1 met een Outlook.com-account

U gaat u met uw nieuwe e-mailaccount aanmelden bij Windows 8.1. Dit account is dan 
uw Microsoft-account. Met dit account kunt alle services van Microsoft onder Win-
dows 8.1 gebruiken. In de app Mail in Windows 8.1 kunt u meteen aan de slag met uw 
nieuwe e-mailaccount.

Opdracht

1  Zorg dat u in het startscherm bent.
2  Typ: pc-instellingen  .
3  Klik aan de rechterkant van het scherm op Pc-instellingen.
4 Klik aan de linkerkant op Accounts. U ziet welk account u hebt.

 

5  Klik op Koppelen aan een Microsoft-account. Let op: als hier staat: Koppeling verbreken, 
dan bent u al bij Windows 8.1 aangemeld met een Microsoft-account. Bij dat Microsoft-
account hoort ook een e-mailadres. U kunt nu al met dat e-mailadres mailen met de app 
Mail. Ga verder met stap 13.

6  Voer eventueel het wachtwoord in voor uw lokale account en klik op Volgende. U ziet het 
scherm Aanmelden bij je Microsoft-account.

 

7  Typ het e-mailadres en het wachtwoord van uw Outlook.com-account. Het wachtwoord 
is nu ook het wachtwoord van uw Microsoft-account.

8  Klik op Volgende. U ziet het scherm Help ons je gegevens te beschermen.
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9  Geef aan hoe u uw beveiligingscode wilt ontvangen, bijvoorbeeld per sms, telefonisch of 
via een ander e-mailadres. Typ daarna het andere e-mailadres of de laatste vier cijfers van 
uw telefoonnummer en klik op Volgende. U ziet het scherm Ontvangen code invoeren.
U kunt ook klikken op Ik kan dit nu niet doen en verdergaan met stap 11.

10  Vul de code in die per sms, telefonisch of via een ander e-mailadres zojuist aan u is ge-
stuurd, en klik op Volgende. U ziet een scherm over OneDrive.

11  Klik op Volgende. U ziet het scherm Overschakelen naar een Microsoft-account op deze pc.
12  Klik op Overschakelen. U bent nu aangemeld met uw Microsoft-account.
13  Druk op Alt+F4 om de app Pc-instellingen te sluiten.
14  Zorg dat u in het startscherm bent.
15  Klik op de app Mail.
 

U ziet uw e-mailaccount. Het eerste bericht van Outlook.com staat op het scherm. U kunt 
direct e-mailen met uw nieuwe account. In les 7 van het boek Wegwijs in Windows 8.1 
leert u hoe dat gaat.

 


