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Inleiding 
 
Deze handleiding is speciaal ontworpen voor het cliënteel van AccoMPV. We trachten zo onze service 
en mogelijkheden naar de klant toe te optimaliseren. 
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U heeft nog geen Dropbox account 
 

Stap 1 

U gaat naar www.Dropbox.com 

Daar zal u volgend scherm krijgen: 

 

Klik op “Download Dropbox” Als het bestand gedownload is, dient u op het bestand te klikken om de 

installatie te starten. 

  

http://www.dropbox.com/
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Stap 2 

Dit venster zal verschijnen. Volg de procedure hieronder, we zijn er direct! 

 

Klik hier op “install”. Volgend venster verschijnt: 

 

Kies vervolgens voor “I don’t have a Dropbox account”. En klik dan op “next”. Dan komt u vervolgens 

op het volgende venster: 
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Ga hier verder met uw persoonlijke gegevens in te vullen. En vergeet ook niet om “I have read and 

agree to the Terms of Service” aan te vinken. U hoeft zich geen zorgen te maken, Dropbox zal uw 

gegevens niet voor publicitaire doeleinden gebruiken. Uw gegevens zijn volkomen veilig. Na het 

invullen zal het venster er ongeveer zo uitzien (maar natuurlijk met andere persoonlijke gegevens!): 

 

Klik hier ook weer op “next”. Dropbox zal dan kort een controle doen van uw gegevens, en een 

Dropbox account aanmaken. Verder verschijnt het volgende venster op uw scherm: 
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U hoeft niets te betalen. De gratis opslagruimte van 2 GB is namelijk voldoende voor onze 

doeleinden. U kan gewoon het vak laten staan op 2 GB Free. Klik hier dus gewoon op “next”. Dan 

komt u uit bij volgend venster: 

 

Ook dit mag blijven staan zoals het stond. Een “typical” installatie is perfect!. Klik hier op “next”. 
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Hier kan u twee dingen doen. Als u het principe van Dropbox nog niet echt begrijpt kan u best op 

“next” klikken om dan in slechts vijf stappen te begrijpen hoe Dropbox nu juist werkt. Als u Dropbox 

al heeft leren kennen in het verleden, kan u de uitleg ook ontlopen door op “skip tour” te klikken. In 

beide gevallen zal u uitkomen op volgend scherm: 

 

Proficiat! U heeft de procedure succesvol doorlopen, u kan u op “finish” klikken. 
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U heeft een Dropbox account! 
 

Stap 1 

Ga terug naar www.Dropbox.com 

Concentreer je op rechts boven de webpagina. Daar staat “sign in”. Gelieve daar op te klikken. Een 

venster zal verschijnen zoals hieronder: 

 

Vul in het vakje dat verschijnt uw persoonlijke gegevens in zoals u ze in stap twee hebt opgegeven. In 

mijn geval is dit zoals hieronder. Check eventueel “remember me” aan, zo hoeft u deze normaal 

nooit meer in te geven. 

 

Klik dan op “sign in”. Zo komt u op volgend scherm terecht: 

http://www.dropbox.com/
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Dit noemen we het besturingspaneel. U kan vanuit hier uw Dropbox volledig personaliseren. Wij 

gaan ons nu focussen op een folder te creëren die we samen delen. 

Klik in het scherm (foto hierboven) op “sharing”. Dit wil zeggen “delen”. U zal in volgende menu 

uitkomen: 

 

Het is voor Dropbox vereist dat het email adres dat u hebt ingeven (persoonlijke gegeven), wel 

werkelijk in u bezit is. Dit is logisch, omdat men zo geen risico heeft dat uw bestanden door iemand 

vreemd te bezichtigen zouden zijn. Volgend scherm zal verschijnen: 
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Indien dit uw email adres is (in mijn geval hier vintrist@gmail.com), dient u te klikken op “send 

email”. Indien u merkt dat het email adres fout is, moet u op “update email address” klikken. Wij 

gaan in deze handleiding verder met de normale procedure, dus met een juist email adres. 

U hebt nu op “send email” geklikt. Hier krijg je de bevestiging van: 

 

Er is nu een mail gestuurd van Dropbox uit, die je zal ontvangen op uw email inbox. Ga nu kijken naar 

de mails die u ontvang hebt. Open u mailbox (outlook, gmail, hotmail,..). Hieronder de afzender en 

het onderwerp van de mail u ontvangen heeft. 

 

Opent u de mail, dan komt u op volgende inhoud: 

mailto:vintrist@gmail.com
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Klik hier op “verify your Email”. Dit wil zeggen, bevestiging van je email adres. Automatisch zal er een 

internet pagina openen. U zal dan voor volgende webpagina staan: 

 

Log hier ook weer even in met uw gegevens die u gebruikt voor Dropbox. Je komt dan automatisch 

terug op het besturingspaneel van uw Dropbox. Klik dan weer op “sharing” zoals u enkele fasen terug 

al gedaan had. Als u bij “sharing” bent, klikt u op “new shared folder”. Ook deze fase hadden we 

eerder al doorlopen. 

Het verschil is nu dat u niet meer het probleem hebt, dat u eerst uw email adres moet bevestigen. U 

kan verder gaan met het maken van een gedeelde folder! Deze folder zal enkel zichtbaar zijn voor de 

personen die u een verzoek stuurt. Dus alles wat u in de gedeelde folder zet zal enkel zichtbaar zijn 

voor de personen die de folder onderling delen. 
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Je komt bij volgend scherm uit: 

 

We gaan ervan uit dat we een nieuwe folder aanmaken om dan te delen met andere personen. Vul 

bij “new folder name” de naam in die u wilt gebruiken voor uw nieuwe folder. Als voorbeeld nemen 

we hier een folder “AccoMPV”. Vul dit in en klik op “next”. 

[Indien u reeds een folder had die u nu wil delen, moet u de tweede optie aanvinken.] 

We komen uit op volgend scherm: 

 

U zal vervolgens mensen moeten uitnodigen om samen de folder te delen. U moet de email adressen 

invullen van de mensen waarmee u een Dropbox wil delen. In het voorbeeld zal ik een folder delen 

met info@meesters.be. U kan optioneel ook een tekstje meesturen, waar u een boodschap in 

opneemt. Dit doe ik in het voorbeeld niet. Meestal weet de persoon waar u een folder met zal delen 

mailto:info@meesters.be
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vooraf wat de situatie juist is. U kan ook kiezen of de andere persoon de folder op zijn beurt ook 

weer mag delen met anderen. Let bij de laatste optie dus goed op! 

Ingevuld zal je dit resultaat bekomen: 

 

Klik hier op “share folder”. Dit is de laatste stap die u moest ondernemen! 

Stap 2 

Het is nu aan de andere(n), om via het Dropbox besturingspaneel (zoals hierboven te benaderen) de 

acceptatie te accepteren. Dit doet men door op “sharing” te klikken, en daar te klikken op “new 

folder invitation” & “accept”.  

In het voorbeeld is het dus info@meesters.Be die actie zal moeten ondernemen. Ze zullen de folder 

moeten aanvaarden vooraleer de samenwerking tot stand komt. Dit ziet u hieronder: 

 

Indien dit gedaan is hebben we een gedeelde folder!  

mailto:info@meesters.Be
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Waar kan ik Dropbox nu vinden? 
 

Dropbox is een folder op je computer. Net zoals je folders hebt als bijvoorbeeld afbeeldingen, 

documenten, muziek,… 

De folder Dropbox kan je overal openen. 

Manier 1 

Eender welke locatie, met één klik zal u naar uw Dropbox kunnen gaan. 

 

Manier 2 

Op uw bureaublad is er een icoon verschenen “Dropbox”, dit kan je dubbel aanklikken en uw 

Dropbox zal vervolgens vanzelf openen! 
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Manier 3 

Wereldwijd kan u inloggen via www.Dropbox.com, en online uw bestanden raadplegen (downloaden 

en uploaden!). Zeer handig wanneer u op reis bent, of op verplaatsing!  

Is Dropbox een veilig medium 
 

Absoluut! Veel zal afhangen van hoe u er zelf mee omgaat. Het enigste wat er kan gebeuren is dat u 

zelf fouten maakt. Door bijvoorbeeld uw wachtwoord openbaar te maken, waardoor iedereen kan 

inloggen met uw gegevens. Dit is bij een bankkaart hetzelfde, dus spring altijd voorzichtig om met uw 

wachtwoorden! 

  

http://www.dropbox.com/


16 
 

Kan ik met één Dropbox account meerdere computers hebben met eén 

en dezelfde Dropbox 
 

Geen probleem! U dient gewoon de applicatie te downloaden van www.Dropbox.com, en in te 

loggen met uw Dropbox account (email adres en wachtwoord). De folder die op verschillende 

toestellen beschikbaar is zal zichzelf automatisch bijwerken met de aanpassingen die u hebt 

gemaakt. Om dit te illustreren met een voorbeeld: 

Voorbeeld 

U heeft een vaste computer op het werk, en een laptop voor op verplaatsing. U bent aan het werk op 

uw vaste computer aan een Excel of Word document. U zal dit document opslaan in uw Dropbox 

folder (van uw vaste computer).  

U gaat later op de dag werken met uw laptop, en opent uw Dropbox folder (op de laptop). Het 

bestand dat u voorheen had opgeslagen (op uw vaste computer) staat automatisch op de laptop! Een 

Dropbox is namelijk een folder die zichzelf constant synchroniseert.  

Het gaat nog verder:  als uw computer onherstelbaar beschadigd is of u het slachtoffer bent 

geworden van diefstal, zal u steeds de documenten van uw Dropbox folder kunnen bemachtigen. Dit 

kan via www.Dropbox.com. Een veiligheid dus. 

  

http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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U heeft een smartphone of tablet(Apple Iphone, Android phone) 
 

Via de Android Store of de Apple iStore kan u een applicatie installeren waardoor u efficiënt en 

gemakkelijk uw Dropbox ook voorhanden heeft op uw telefoon of tablet. Een voorbeeld vind u 

hieronder: 

 

Een folder delen met AccoMPV / Chris Meesters 
 

Volg de instructies van deze handleiding, en gebruik als email adres van de persoon waar u de folder 

mee wil delen info@meesters.be. 

Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen! 

mailto:info@meesters.be

