
Een upgrade uitvoeren van Windows XP 

naar Windows 7 
 

Als u uw computer wilt updaten van Windows XP naar Windows 7, voert u een aangepaste installatie 
uit, waar bij uw programma's bestanden en instellingen niet worden bewaard. Een dergelijke installatie 
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Een aangepaste installatie is complexer en het uitvoeren ervan kan soms enkele uren duren. Wij hebben 
deze zelfstudie in vijf stappen geschreven om u stapsgewijs door het volledige proces te leiden. 
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Benodigdheden 
 Externe harde schijf. Haal uw bestanden van uw computer voordat u Windows 7 installeert. We 

raden een gratis download aan met de naam Windows Easy Transfer om dit eenvoudiger te 
maken. Hiervoor hebt u een externe harde schijf nodig. Een externe harde schijf is verkrijgbaar bij 
elke elektronicawinkel of computerwinkel. Externe schijven zijn een eenvoudig hulpmiddel om 
extra opslagruimte toe te voegen aan uw computer. 

 Oorspronkelijke installatieschijven of installatiebestanden voor de programma's die u wilt 

gebruiken met Windows 7. U installeert uw programma's handmatig opnieuw nadat u Windows 7 
hebt geïnstalleerd. Wanneer u Windows Easy Transfer uitvoert, ontvangt u een rapport waarin de 
programma's worden weergegeven die u momenteel gebruikt met Windows XP.  

 

 Overzicht van het upgradeproces van Windows XP naar Windows 7 

32- of 64-bits: welke versie van Windows 7 moet ik installeren? 

Het pakket voor Windows 7 bevat installatieschijven voor zowel de 32-bits als de 64-bits versie. 64-bits 
besturingssystemen zijn beter geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden geheugen, 
doorgaans 4 gigabyte (GB) RAM (Random Access Memory) of meer, dan 32-bits besturingssystemen. 
Niet alle computers zijn echter geschikt voor 64-bits. 

Waarschijnlijk hebt u de 32-bit-versie nodig. Klik voor de zekerheid echter op Start, klik met de 
rechtermuisknop op Mijn computer en klik op Eigenschappen.  

 Als u niet x64 Edition ziet staan, is op uw computer de 32-bits versie van Windows XP geïnstalleerd. 
In stap 1 van deze zelfstudie leest u hoe u Windows 7 Upgrade Advisor moet uitvoeren. Dit 
programma geeft aan of uw computer geschikt is voor de 64-bits versie van Windows 7. 

 Als u wel x64 Edition ziet staan onder Systeem, is op uw computer de 64-bits versie van 
Windows XP geïnstalleerd en kunt u de 64-bits versie van Windows 7 gebruiken. 

 

Stap 1: Windows 7 Upgrade Advisor downloaden en installeren 
Als u problemen wilt opsporen met de hardware van uw computer, apparaten, of programma's die 
mogelijk van invloed zijn op de installatie van Windows 7, downloadt u de gratis Windows 7 Upgrade 
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Advisor en voert u deze uit. Een rapport wordt weergegeven waarin eventuele problemen en 
aanbevelingen over wat te doen worden weergegeven.  

 
In een rapport worden eventuele acties weergegeven die u uitvoert om uw computer voor te bereiden 
voor Windows 7. 

Windows 7 Upgrade Advisor downloaden en installeren 

Volg onderstaande stappen om Windows 7 Upgrade Advisor te downloaden. 

1. Ga naar de pagina Windows 7 Upgrade Advisor 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160680). 

2. Klik op Download deWindows 7 Upgrade Advisor. 

3. Klik op Downloaden en sla het installatiebestand op. 

4. Dubbelklik op het installatiebestand. 

Als u wordt gevraagd .NET 2.0 te installeren 

Voor Windows 7 Upgrade Advisor is .NET Framework 2.0 vereist. Voer de 
onderstaande stappen uit als .NET 2.0 niet op uw computer is geïnstalleerd. Als u niet 
wordt gevraagd .NET 2.0 te installeren, slaat u deze stap over en gaat u verder met 
stap 5. 

1. Klik op Ja. 

2. Klik op Volgende. 

3. Klik op Installeren als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden. 

4. Klik op Voltooien. 

5. Klik op Installeren als u akkoord gaat met de licentievoorwaarden. 

6. Klik op Sluiten. 

Als u een ingeschakeld selectievakje ziet, wordt Windows 7 Upgrade Advisor geopend 
wanneer u op Sluiten klikt. 
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Windows 7 Upgrade Advisor uitvoeren 

1. Als Windows 7 Upgrade Advisor nog niet actief is, dubbelklikt u op de snelkoppeling 
Windows 7 Upgrade Advisor op het bureaublad. 

2. Klik in het dialoogvenster met de beveiligingswaarschuwing op Ja. 

3. Klik op Controle starten.  

4. Lees het rapport zorgvuldig door, bekijk welke problemen door Upgrade Advisor zijn 
gevonden en voer de aanbevolen stappen voor het oplossen van deze problemen uit. 

5. Als u het rapport wilt opslaan en later wilt afdrukken, klikt u op Rapport opslaan, typt u een 
naam in het vak Bestandsnaam en klikt u vervolgens op Opslaan. 

6. Klik op Sluiten.  

 

Stap 2: bestanden en instellingen overzetten en programma-cd's verzamelen 
Windows Easy Transfer is een gratis download waarmee u uw bestanden en instellingen kunt 
verplaatsen naar een andere locatie voordat u Windows 7 installeert, en deze na de installatie van 
Windows kunt terugzetten op uw computer.  

 
Windows Easy Transfer maakt het overzetten van uw bestanden en instellingen eenvoudig. 

Windows Easy Transfer maakt één bestand met al uw bestanden en instellingen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid gegevens kan dit bestand vrij groot zijn. Het wordt daarom aangeraden een externe harde 
schijf te gebruiken.  
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Houd rekening met het volgende wanneer u voorbereidingen treft voor het overzetten van uw 
bestanden naar een extern opslagapparaat: 

 Uw programma's worden niet door Windows Easy Transfer verplaatst; alleen bestanden en 
instellingen worden verplaatst. Nadat u Windows 7 hebt geïnstalleerd, installeert u uw 
programma's handmatig opnieuw. Windows Easy Transfer geeft de programma's weer die u 
momenteel gebruikt met Windows XP. 

 Met Windows Easy Transfer kunnen geen bestanden van een 64-bits versie van Windows 
worden overgezet naar een 32-bits versie van Windows. Dit betekent dat als u een 64-bits 
versie van Windows XP gebruikt en een 32-bits versie van Windows 7 wilt installeren, u 
Windows Easy Transfer niet kunt gebruiken om uw bestanden en instellingen te migreren. 

U hebt ook Windows XP Service Pack 2 of hoger nodig. Als u niet zeker weet wat op uw computer is 
geïnstalleerd, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer en kiest u 
Eigenschappen. Als u onder Systeem Service Pack 2 of Service Pack 3 ziet, kunt u Windows Easy 
Transfer gebruiken. Als u niet Service Pack 2 of 3 uitvoert, gaat u naar de pagina Windows XP service 
pack (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160880) om uw computer te updaten. 

Windows Easy Transfer downloaden en installeren 

1. Download Windows Easy Transfer (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160881) van de 
Windows-website. Als u een 32-bits versie van Windows XP gebruikt, klikt u onder Voor 
Windows XP: op Download 32-bit. Als u een 64-bits versie van Windows XP gebruikt, klikt u 
op Download 64-bit. 

2. Klik op Downloaden en vervolgens op Openen. 

Windows Easy Transfer gebruiken om uw bestanden en instellingen op te slaan 

1. Controleer of de externe harde schijf of een ander opslagapparaat is aangesloten op de 
computer. 

2. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's en Windows Easy Transfer voor 
Windows 7. 

3. Klik op Volgende. 

4. Selecteer Een externe harde schijf of USB-flashstation. 

5. Klik op Dit is mijn oude computer en wacht terwijl de computer wordt gescand door 
Windows Easy Transfer. 

6. Schakel de selectievakjes uit van de gebruikersaccounts waarvoor u de gegevens niet wilt 
overzetten en klik op Volgende. 

7. Voer een wachtwoord in en typ het opnieuw. Noteer dit wachtwoord en bewaar het op een 
veilige plaats. Of laat de vakken leeg en klik op Opslaan. 

8. Ga naar de externe harde schijf of het opslagapparaat waarop u het Easy Transfer-bestand 
wilt opslaan en klik op Opslaan. 

Waarschuwing 
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 U moet het Easy Transfer-bestand opslaan op de externe harde schijf of een ander 
opslagapparaat en niet op de standaardlocatie Deze computer. Als u het Easy 
Transfer-bestand niet opslaat op de externe harde schijf, wordt het bestand dat u 
zojuist hebt gemaakt, verwijderd tijdens de aangepaste installatie vanWindows 7. 

9. Uw bestanden en instellingen worden opgeslagen door Windows. Gebruik de computer niet 
tijdens dit proces. 

10. Klik op Volgende wanneer u het bericht Deze bestanden en instellingen zijn opgeslagen 
voor het overzetten ziet.  

U ziet in Windows Easy Transfer de naam en locatie van het bestand dat u zojuist hebt 
gemaakt. Noteer deze naam en locatie zodat u het bestand snel kunt terugvinden wanneer u 
bestanden wilt overbrengen naar Windows 7.  

11. Klik op Volgende en klik vervolgens op Sluiten. 

12. Controleer of het bestand is opgeslagen op de externe harde schijf of het opslagapparaat en 
koppel het apparaat los van de computer. 

Programma-cd's en installatiebestanden verzamelen 
Als u de optie voor een aangepaste installatie gebruikt, blijven de programma's op uw computer niet 
behouden. U moet de programma's die u in Windows 7 wilt gebruiken opnieuw installeren. 

1. Controleer of u de installatie-cd's hebt voor de programma's die u ook in Windows 7 wilt 
gebruiken. 

2. U hebt mogelijk enkele programma's gedownload van internet. Als de installatiebestanden 
hiervan nog op uw computer staan (vaak setup.exe of install.exe genoemd), kopieert u deze 
bestanden naar de externe harde schijf. Als u de installatiebestanden niet meer hebt, moet u 
ze opnieuw downloaden nadat de installatie van Windows 7 is voltooid. 

 

Stap 3: Windows 7 installeren 
Als u tijdens het installeren de optie Aangepast kiest, wordt een nieuw exemplaar van Windows 
geïnstalleerd op uw computer. 
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De opties voor een Windows 7-installatie 

Voordat u begint 

 Maak verbinding met internet zodat u tijdens het installeren installatie-updates kunt 
ontvangen. (Als u geen internetverbinding hebt, kunt u Windows 7 nog wel gewoon 
installeren.) 

 Kies de installatieschijf voor de 32-bits of 64-bits versie van Windows 7, afhankelijk van de 
versie van Windows 7 die u wilt installeren. 

 Zoek de productcode van 25 tekens voor Windows. U vindt deze op het doosje van de 
installatieschijf in het Windows-pakket. 

Aangepaste installatie uitvoeren van Windows 7 

1. Voer een van onderstaande handelingen uit terwijl uw computer is ingeschakeld en 
Windows XP is gestart: 

 Als u een installatieschijf voor Windows 7 gebruikt, plaatst u deze schijf in de 
computer. Setup wordt automatisch gestart. Als dit niet het geval is, klikt u op 
Start en Deze computer. Dubbelklik op het dvd-station om de installatieschijf voor 
Windows 7 te openen en dubbelklik vervolgens op setup.exe. 

 Als u Windows 7 online hebt gekocht, opent u het installatiebestand. Windows 7 
online kopen is de eenvoudigste manier om Windows 7 te installeren op een 
netbook. Zie Windows 7 installeren op een netbook 
(http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/installing-windows-7-on-a-
netbook) voor meer informatie. 

2. Klik op Nu installeren op de pagina Windows installeren. 

3. Het wordt aangeraden de meest recente updates te downloaden via de pagina Belangrijke 
updates voor installatie downloaden, zodat de installatie goed wordt uitgevoerd en uw 

http://prev.windows.microsoft.com/en-us/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook
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computer beschermd is tegen beveiligingsrisico's. Voor het ontvangen van deze updates 
moet de computer tijdens de installatie van Windows 7 zijn verbonden met internet. 

4. Klik op Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden op de pagina Lees de 
licentievoorwaarden als u de licentievoorwaarden accepteert. Klik daarna op Volgende. 

5. Klik op Aangepast op de pagina Welk type installatie wilt u uitvoeren?. 

6. Kies de partitie met Windows XP (dit is meestal het station C: van de computer) en klik op 
Volgende. (Selecteer niet de externe USB-harde schijf.) 

7. Klik in het dialoogvenster Windows.old op OK. 

8. Volg de verdere instructies om de installatie van Windows 7 te voltooien, zoals het opgeven 
van een naam voor de computer en het instellen van een gebruikersaccount. U kunt 
dezelfde namen gebruiken als de namen die u in Windows XP hebt gebruikt. U kunt echter 
ook nieuwe namen kiezen. 

Installatieproblemen oplossen 

Als er een foutbericht wordt weergegeven waarin wordt aangegeven dat Windows niet kan worden 
geïnstalleerd op de gewenste partitie en er na het klikken op Details weergeven een dialoogvenster 
wordt geopend met de melding 'Windows moet op een partitie worden geïnstalleerd die met NTFS is 
geformatteerd', is de harde schijf van de computer waarschijnlijk geformatteerd met het oudere FAT32-
bestandssysteem. 

De harde schijf converteren naar de nieuwste versie van NTFS 

1. Annuleer de installatie van Windows 7 en haal de installatieschijf uit de computer. 

2. Klik op Start, wijs Alle programma's en Bureau-accessoires aan, klik met de 
rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies vervolgens Uitvoeren als. 

3. Selecteer Deze gebruiker, kies een gebruiker met beheerdersmachtigingen, typ het 
wachtwoord en klik op OK. 

4. Typ het volgende achter de opdrachtprompt: convert <station>: /fs:ntfs. Hierbij is <station> 
de letter van het station waarop Windows XP is geïnstalleerd. Als Windows XP bijvoorbeeld 
is geïnstalleerd op het station C:, typt u convert c: /fs:ntfs (vergeet geen spatie te typen vóór 
/fs:ntfs). 

 

5. Druk op Enter.  

6. Als u wordt gevraagd of het volume geforceerd moet worden ontkoppeld, typt u J en drukt u 
op Enter. 
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7. Als u wordt gevraagd of het station moet worden geconverteerd de volgende keer dat u de 
computer opnieuw opstart, typt u J en drukt u op Enter. 

8. Sluit het opdrachtpromptvenster. 

9. Klik op Start, klik op Uitschakelen en klik nogmaals op Uitschakelen. (Schakel de computer 
volledig uit en klik niet op Opnieuw opstarten.) 

10. Zet de computer aan. Zet de computer weer aan. De harde schijf wordt nu door Windows 
geconverteerd naar NTFS en de computer wordt opnieuw opgestart. Gebruik de computer 
niet tijdens dit proces. 

11. WanneerWindows XP opnieuw is opgestart, gaat u verder met stap 2 onder Een aangepaste 
installatie van Windows 7 uitvoeren. 

 

Stap 4: uw bestanden en instellingen terugzetten op de computer 
Nadat u Windows 7 hebt geïnstalleerd, kunt u Windows Easy Transfer opnieuw uitvoeren en uw 
bestanden en instellingen terugzetten op uw computer. 

Voer Windows Easy Transfer uit voordat u uw programma's opnieuw installeert. Uw bestanden worden 
door Windows Easy Transfer namelijk teruggezet op de locatie waar ze door uw oude programma's 
worden verwacht wanneer u deze opnieuw installeert. 

 
Gebruikersaccounts van Windows XPworden overgezet naar Windows 7. 

Bestanden en instellingen terugzetten met Windows Easy Transfer 

1. Controleer of de externe harde schijf of een ander opslagapparaat met het migratiebestand 
van Windows Easy Transfer is aangesloten op uw computer.  
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2. Klik op de knop Start, klik op Computer en dubbelklik onder Hardeschijfstations op uw 
opslagapparaat. 

3. Ga naar de locatie waar u het Easy Transfer-bestand hebt opgeslagen. Dit bestand heeft de 
naam Windows Easy Transfer – Items van oude computer. Dubbelklik op dit bestand. 

Als u het bestand een andere naam hebt gegeven, gaat u naar dit bestand en dubbelklikt u 
hierop. 

4. Als u tijdens het maken van het Easy Transfer-bestand een wachtwoord hebt ingevoerd, typt 
u dat wachtwoord en klikt u op Volgende. 

Opmerking 

 Als er een fout wordt weergegeven dat er onvoldoende schijfruimte beschikbaar 
is om uw bestand terug te zetten op de computer met Windows Easy Transfer, 
gebruikt u Schijfopruiming om tijdelijke bestanden van de Windows 7-installatie te 
verwijderen en extra schijfruimte vrij te maken. Meer informatie hierover vindt u 
in de sectie 'Opschonen na de installatie (optioneel)' aan het einde van Stap 5: uw 
programma's opnieuw installeren en stuurprogramma's bijwerken. 

5. Op de pagina Selecteer wat u vanaf deze computer wilt overzetten kunt u bepalen hoe de 
gebruikersaccounts van Windows XP moeten worden overgezet naar Windows 7. 

 Als u de huidige accounttoewijzing wilt accepteren, klikt u op Overzetten. 

 Als u wilt wijzigen hoe de Windows XP-accounts worden toegewezen in 
Windows 7, klikt u op Geavanceerde opties. 

6. Klik op de pagina Het overzetten is voltooid op Weergeven wat is overgezet om een 
overzicht van gebruikersaccounts en bestanden weer te geven die zijn overgezet van 
Windows XP naar Windows 7. Klik op Een lijst met programma's weergeven die u mogelijk 
op de nieuwe computer wilt installeren als u wilt zien welke programma's eerder op de 
computer met Windows XP waren geïnstalleerd. 

7. Klik op Sluiten. Klik op Nu opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op 
te starten. 

Als u meerdere gebruikersaccount hebt overgezet, wordt u mogelijk gevraagd het wachtwoord te 
wijzigen de volgende keer dat u zich aanmeldt. Als dit het geval is, klikt u op OK. Voer een van de 
volgende handelingen uit in het dialoogvenster dat wordt weergegeven: 

 Als u het gebruikersaccount een wachtwoord wilt geven (aanbevolen), typt u een nieuw 
wachtwoord. Typt het wachtwoord opnieuw en druk op Enter. U kunt het oude wachtwoord 
van Windows XP niet opnieuw gebruiken. 

 Als u het gebruikersaccount geen wachtwoord wilt geven, laat u de vakken leeg en drukt u op 
Enter. 
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Stap 5: uw programma's opnieuw installeren en stuurprogramma's bijwerken 

Nadat u Windows Easy Transfer hebt uitgevoerd en uw bestanden en instellingen zijn teruggezet op de 
computer, kunt u uw programma's opnieuw installeren of controleren of er nieuwe of bijgewerkte 
stuurprogramma's beschikbaar zijn. 

Windows Easy Transfer maakt een rapport met daarin de programma's die u in Windows XP hebt 
gebruikt en die u mogelijk opnieuw wilt installeren. Hiervoor hebt u de installatieschijven of 
installatiebestanden nodig die u eerder hebt verzameld. 

 
In een rapport ziet u de programma's die u mogelijk opnieuw wilt installeren. 

Als op uw computer al programma's waren geïnstalleerd toen u deze kocht, bevat het rapport mogelijk 
ook programma's die u zelden of nog nooit hebt gebruikt. Begin bij het opnieuw installeren van 
programma's met de programma's die u kent en regelmatig gebruikt, vooral nieuwe antivirussoftware 
voor de computer. Als u geen nieuwe antivirussoftware voor uw pc met Windows 7 hebt, kunt u online 
zoeken naar nieuwe programma's in hetWindows 7 Compatibiliteitscentrum 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160679). 

Opmerking 

 Sommige programma's, zoals Windows Mail, zijn niet langer onderdeel van in Windows 7. Als 
u als e-mailprogramma Windows Mail of Outlook Express gebruikte, moet u een nieuw e-
mailprogramma installeren om uw opgeslagen berichten te kunnen lezen of e-mail te 
verzenden en ontvangen. Gelijksoortige programma's zijn verkrijgbaar bij andere 
softwarefabrikanten of vanaf de website Windows Live Mail 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160882). 
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Stuurprogramma's bijwerken 

Een stuurprogramma is software die ervoor zorgt dat de computer kan communiceren met hardware of 
apparaten. Zonder stuurprogramma's werkt de hardware die u aansluit op de computer, bijvoorbeeld 
een videokaart of printer, niet goed. 

Meestal worden stuurprogramma's meegeleverd bij Windows of kunt u ze vinden door naar Windows 
Update te gaan en naar updates te zoeken. Klik op de knop Start, klik op Programma's en klik vervolgens 
op Update.  

Als Windows het vereiste stuurprogramma niet heeft, kunt u het meestal vinden op de cd die is 
meegeleverd bij de hardware of het apparaat dat u wilt gebruiken, of op de website van de fabrikant. 
Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt 
(http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Update-a-driver-for-hardware-that-isnt-working-
properly) voor meer informatie. 

Netbooks en stuurprogramma's 

Sommige netbooks en laptops waarop Windows XP was geïnstalleerd, hebben mogelijk geen specifieke 
Windows 7-stuurprogramma's voor voorzieningen zoals functieknoppen. Als er door Windows Update 
geen stuurprogramma wordt gevonden, gaat u naar de website van de fabrikant van uw computer en 
zoekt u naar een download- of ondersteuningspagina waarop u naar stuurprogramma's voor uw 
computer kunt zoeken. 

U kunt proberen een stuurprogramma gemaakt voor Windows XP te installeren op uw computer met 
Windows 7. Als het Windows XP-stuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd, voert u de 
probleemoplossing voor programmacompatibiliteit uit om het probleem te lokaliseren en op te lossen. 

1. Download of kopieer het installatiebestand voor het stuurprogramma naar de computer.  

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Compatibiliteitsproblemen 
oplossen. 

3. Voer de stappen in de probleemoplossing uit om de compatibiliteitsinstellingen voor het 
stuurprogramma te wijzigen. 

Opschonen na de installatie (optioneel) 

Als u tijdens het installeren van Windows 7 niet de partitie formatteert, worden bestanden die door 
Windows XP werden gebruikt, opgeslagen in de map Windows.old. Welke bestandstypen deze map 
bevat, is afhankelijk van uw computer. 

Als u Windows 7 al een tijdje gebruikt, bijvoorbeeld een of twee weken, en uw bestanden en instellingen 
weer zijn hersteld naar hun oude locatie en configuratie, kunt u veilig schijfruimte vrijmaken en 
Schijfopruiming uitvoeren om de map Windows.old te verwijderen. 

U kunt tevens de map Windows.old verwijderen als een foutbericht wordt weergegeven tijdens Stap 4: 
Uw bestanden en instellingen terugzetten op de computer, waarin wordt aangegeven dat u 
onvoldoende vrije schijfruimte hebt om uw bestanden en instellingen terug te zetten op uw computer. 
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Waarschuwing 

 Voordat u Schijfopruiming gebruikt, moet u controleren of al uw bestanden en instellingen 
naar de juiste locatie in Windows 7 zijn gemigreerd. Het verwijderen van de map 
Windows.old kan niet ongedaan worden gemaakt. 

1. Klik op Start en typ Schijfopruiming in het zoekvak. Klik in de lijst met resultaten op 
Schijfopruiming. 

Als u wordt gevraagd een station te kiezen, selecteert u het station waarop u Windows 7 
hebt geïnstalleerd en klikt u op OK. 

2. Klik op Systeembestanden opschonen. Als u om het beheerderswachtwoord of een 
bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging. 

Als u nogmaals wordt gevraagd een station te kiezen, selecteert u het station waarop u 
Windows 7 hebt geïnstalleerd en klikt u op OK. 

3. Selecteer Eerdere Windows-installatie(s) en alle andere bestandscategorieën die u wilt 
verwijderen. 

4. Klik op OK en op Bestanden verwijderen. 


