
 

Windows 10   HCC 
 
Video  1½ uur uitleg  Windows10  

https://www.hcc.nl/webzine/nieuws/alle-ins-en-outs-over-windows-10 

Windows 10 nu al zelf downloaden 
http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 
 
Controleren of progr. of hardware onder Windows 10 (zelfde als voor Win8) werken  
http://www.microsoft.com/nl-nl/windows/compatibility/CompatCenter/Home 
 

 
29 juli 2015, een memorabele dag    wo 29 juli 2015 https://www.hcc.nl/webzine/nieuws/29-

juli-2015-een-memorabele-dag 

Voor velen een dag als alle andere. Voor de rechtgeaarde computer-hobbyist een dag waar naar is 

uitgekeken. Windows 10 is vandaag officieel gelanceerd. 

Mensen die hoopvol op een berichtje wachten, dat de upgrade nu gestart kan worden, komen vaak 

bedrogen uit. De uitrol gebeurt in tranches: diegenen die mee gewerkt hebben aan het Insider programma 

zijn als eerste aan de beurt, daarna Home en Pro gebruikers. Kortom het kan wel even duren voor je aan 

de beurt bent. 

Geen zin om te wachten… 

Dan kun je ook direct aan de slag. Download de 32-bit of 64-bit MediaCreationTool en start dit 

programma. Daarna wordt het installatie bestand opgehaald. De keuze is om een ISO file te downloaden of 

er direct een installatie-USB-stick van aan te maken. 

Neem er wel even de tijd voor, want het duurt wel even voor het totale proces in afgerond. 

Heb je meer vragen over Windows 10? Kijk dan vooral even op de uitgebreide Windows 10 pagina. Hier 

vind je de meest gestelde vragen, alle Windows 10 artikelen op een rij, data van de Windows 10 

presentaties en kun je de livestream terugkijken! 

Veel succes!         Nu al zelf downloaden op  http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 

 
Microsoft zet tool online om Windows 10-update te forceren wo 29 juli 2015  

https://www.hcc.nl/webzine/nieuws/microsoft-zet-tool-online-om-windows-10-update-te-forceren 

Microsoft heeft een tool online gezet, waarmee gebruikers als ze dat willen handmatig het 

benodigde iso-bestand kunnen downloaden en installeren. De update is kosteloos voor gebruikers 

van Windows 7 en Windows 8.1. 

Veel gebruikers in de Benelux lijken de update nog niet te hebben gehad ondanks dat ze die hebben 

'gereserveerd', maar via de tool op de site van Microsoft kunnen gebruikers de setup starten en de iso op 

de achtergrond downloaden en daarna op elk moment installeren. Het gaat om een iso-bestand met een 

grootte van 3GB. Vanuit de tool hebben gebruikers de keuze de pc direct te updaten of een usb-stick klaar 

te maken voor gebruik in een andere pc. 

Microsoft heeft Windows 10 woensdag uitgebracht. De nieuwe versie van het desktop-besturingssysteem 

is de eerste variant die Microsoft kosteloos aanbiedt aan gebruikers van eerdere versies. In de nieuwe 

versie brengt Microsoft onder meer het Start-menu terug, maar daarnaast heeft het Redmondse bedrijf zijn 

oudere browser Internet Explorer vervangen door Edge en zit spraakassistent Cortana in het 

besturingssysteem. Bovendien zijn updates voor thuisgebruikers niet langer optioneel: Windows installeert 

ze automatisch na een bepaalde periode, waardoor alle gebruikers beveiligingsupdates zouden moeten 

binnenkrijgen. 
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Download Windows 10 

Als u Windows 10 installeert of opnieuw wilt installeren, kunt u met de hulpprogramma's op deze 

pagina uw eigen installatiemedium maken met behulp van een USB-flashstation of een dvd. 

Voordat u begint 

 Zorg dat u het volgende hebt: 

o Een internetverbinding (mogelijk worden door de internetprovider kosten in 

rekening gebracht). 

o Voldoende opslagruimte voor gegevens op een computer, USB-station of extern 

station voor de download. 

o Een leeg USB-station of lege dvd (en een dvd-brander) met minimaal 4 GB aan 

ruimte als u een medium wilt maken. We raden aan een leeg USB-station of lege 

dvd te gebruiken, omdat inhoud die daarop staat, wordt verwijderd. 

 Lees de Systeemvereisten. 

 Als u het besturingssysteem voor de eerste keer installeert, hebt u uw Windows-

productcode nodig (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Ga naar de pagina Veelgestelde 

vragen voor informatie over productcodes en wanneer deze zijn vereist. 

 Meld u aan bij het Servicecentrum voor volumelicenties om Enterprise-edities te 

downloaden. 

Gebruik het hulpprogramma voor het maken van media om Windows te downloaden. Dit 

hulpprogramma geeft gebruikers van Windows 7, 8.1 en 10 de beste downloadervaring. Het 

hulpprogramma omvat:  

 Bestandsindelingen die zijn geoptimaliseerd voor hun downloadsnelheid. 

 Ingebouwde opties voor het maken van media voor USB-schijven en dvd's. 

 Optionele conversie naar iso-bestandsindeling. 

Download nu het hulpprogramma (32-bits versie) 

Download nu het hulpprogramma (64-bits versie) 
 

 

http://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-10-specifications
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/faq
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/faq
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616936

