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Omdat er veel computer zijn met Windows 8.1 en waar geen installatie DVD bijgeleverd 

is kan je met deze tool Windows 8.1, Windows 8.1 Pro en Windows 8.1 Pro N downloaden 
en het ISO bestand op een DVD branden. 

Hoe je dit kunt doen ga ik je uitleggen door middel van onderstaande instructies.  
Denk er wel aan dat je een geldige licentiecode nodig hebt, deze kan je vinden op 

je computer met deze Serienummer zoeker waar je mee kan achterhalen wat je 
licentiecode is. 

 

Microsoft heeft deze tool uitsluitend beschikbaar gesteld voor al diegene die dus géén 
DVD hebben meegekregen bij aankoop van hun Computer. 

 
Download hier het Hulpprogramma voor het maken van een Windows installatiemedia 

 
Nu je dit gedaan hebt kan je de Tool open en zal je dit venster te zien krijgen. 

 
 
 

 Nu moet je de taal kiezen 

 Welke Windows 8.1 erop je computer staat 
 Welke Bits versie je gebruikt 

 
 

 

file:///D:/Mijn%20Documenten/Web%20sites/www.vanwaard.nl/html/office-invoegtoepassingen/downloads/Windows_8.1/pkeyui.exe
file:///D:/Mijn%20Documenten/Web%20sites/www.vanwaard.nl/html/office-invoegtoepassingen/downloads/Windows_8.1/mediacreationtool.exe
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Nu je dit allemaal gedaan hebt mag je op Volgende klikken. 
 

Nu heb je 2 keuzen om een ISO bestand te maken: 

 
 USB-flashstation ( Sla het installatiebestand op naar een lege USB-

flashstation met tenminste 4 GB opslagruimte. Alle gegevens op het 
station worden overschreven. 

 ISO-bestand ( Sla het installatiebestand, een zogeheten ISO-bestand, op 
naar je pc en brand dit vervolgens op een DVD met tenminste 4 GB 

opslagruimte. Voor deze optie is een DVD brander vereist. 
 

Wij kozen voor ISO-bestand 

 
Nu klik je op Volgende 
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Nu krijg je de keuze waar je het ISO bestand wil opslaan op je computer en klik je 
op Opslaan 
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Nu word het ISO bestand naar je computer gedownload, dit kan even duren want deze is 

2,5 tot 3,3 GB groot afhankelijk van welke versie je kiest. 
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Het downloaden en het verkrijgen van het ISO bestand gebeurt dus in 4 stappen. 
 

*Nadat het downloaden klaar is worden het gedownloade bestand gecontroleerd. 
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*Nadat het bestand gecontroleerd is zal het voorbereiden beginnen. 
 

 



GRATIS Windows 8.1 downloaden 
 

Office-Invoegtoepassingen.nl                                                                                                 Pagina : 7 

 
 
 

*Nadat het voorbereiden gebeurt is zal het ISO bestand aangemaakt worden op de 
locatie die je in stap 1 hebt opgegeven. 
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*Ook krijg je nu de mogelijkheid om deze op een DVD te branden. 
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*Let op: 
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat je je eigen licentiecode dient te gebruiken. 

 
 

Heb je nog een vraag? 
Dan mag je ons gerust mailen, we zullen dan onze best doen om deze te 

beantwoorden. 

 
Fred van Waard 

Office-Invoegtoepassingen.nl 
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