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Handleiding – Een Microsoft-account aanmaken

Een Microsoft-account is een e-mailadres van Outlook.com, Hotmail of Live, en het 
wachtwoord. In deze handleiding leert u hoe u een e-mailadres van Outlook.com kunt 
aanmaken.

Opdracht

1  Druk op de Windows-toets+D. Werkt u met Windows 7? Dan kunt u deze eerste stap 
overslaan.

2  Klik op  aan de linkerkant van de taakbalk.
3  Klik linksbovenin in de adresbalk, typ www.outlook.com  en druk op Enter.
4  Klik op Registreer je nu.

 U ziet een formulier.
5  Vul uw voor- en achternaam in.

6  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.

7  Geef aan of u man of vrouw bent.
8  Klik in het vak onder Microsoft-accountnaam en typ een naam. Dit is het deel van het 

e-mailadres vóór het apenstaartje.
9  Klik in het vak onder Maak een wachtwoord. Lees eerst de tekst die verschijnt en typ dan 

een wachtwoord.
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10  Typ het wachtwoord nogmaals onder Wachtwoord opnieuw invoeren.
 Bij de volgende stap, onder Hoe kunnen we je wachtwoord herstellen als je dit kwijtraakt?, 

moet u op minstens twee manieren aantonen wie u bent. Dat kan door uw telefoonnum-
mer of een alternatief e-mailadres te geven. U kunt ook een zogenoemde beveiligings-
vraag kiezen en beantwoorden.

11  Geef een telefoonnummer, alternatief e-mailadres en/of een beveiligingsvraag met ant-
woord.

12  Vul uw postcode in.
13  Voer eventueel de tekens in die u ziet.

14  Haal het vinkje bij Ik wil e-mail ontvangen met aanbiedingen van Microsoft weg.

15  Klik tot slot op Ik ga akkoord.

16  Het kan zijn dat u nu pas de tekens ziet. Voer de tekens in en klik nogmaals op 
 Ik ga akkoord.

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

17  Klik op Doorgaan naar Postvak IN. U ziet uw e-mailaccount.


