Hierbij een korte en eenvoudige instructie hoe u Skype kunt downloaden en installeren.
Via de volgende link kunt u heel eenvoudig Skype downloaden en installeren:
https://www.skype.com/nl/get-skype/
Omdat wij graag onze berekeningen en inzichten duidelijk met u willen delen kunt u het beste Skype
voor de PC downloaden (i.v.m. leesbaarheid NIET Skype voor mobiel).
Maakt u gebruik van een ander systeem bijv. Mac dan kunt u dit kiezen door te klikken op de blauwe
balk. (Voor de Mac zal het installatie proces ongeveer hetzelfde zijn, hieronder focussen wij op het
installatie proces van Windows).

Heeft u uw systeem gekozen en op de blauwe balk geklikt (Download Skype voor Windows) dan zal
er links onder in het scherm een download starten, dit is het programma.
De computer zal u de volgende vraag stellen: ”Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw
apparaat aanbrengt”. Als u op “ja” klikt zal het installatie proces verder gaan, klikt u op “nee” dan zal
het programma niet worden geïnstalleerd en kunt u geen gebruik maken van Skype.
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U ziet het onderstaande scherm, klikt u op installeren dan zal de computer het programma
“installeren” en daarna openen.

U ziet nu het volgende scherm.
Mocht u al een account hebben dan kunt u hier inloggen, heeft u dat niet dan zie: “klikt u dan op
Geen account? Maak er een”
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In het volgende scherm kiest u de optie “Je e-mailadres gebruiken”
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Hieronder bepaalt u uw wachtwoord (Wachtwoorden moeten uit minstens acht tekens bestaan en
bevatten minstens twee van de volgende tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen).

In het daarop volgende scherm vult u uw naam en achternaam in, in het daarop volgende datum uw
geboortedatum (ter bevestiging dat u meerderjarig bent).
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In het volgende scherm vult de code in die u per mail heeft ontvangen.

Het programma zal opstarten of u kunt dit opstarten en is nu klaar voor gebruik.
(Mocht u problemen ondervinden met installatie dan kunt u via de volgende link meer informatie
vinden: https://support.skype.com/nl/faq/FA11098/hoe-ga-ik-aan-de-slag-met-skype)

Klikt u enkele momenten voordat uw afspraak met de adviseur plaats zal vinden op de link in de mail
die u van uw adviseur heeft ontvangen om het gesprek te starten (om elkaar te zien drukt u op het
camera/videogesprek symbool).

Mocht u vragen hebben dan kunt u uw adviseur mailen of een mail sturen naar ons algemene
mailadres: info@helpenkiezen.nl of telefonisch via: 085 747 00 56.
Wij helpen u graag!
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