
                                                     
 
Zoom link openen 

Windows: 
(In het geval dat u nog geen Zoom heeft gedownload, begin bij stap 1. Als bij u zoom al wel is 
gedownload kan u doorgaan naar stap 5) 

1. Klik op de Zoom link in de mail. 
 Er wordt een nieuw tabblad geopend. 

2. Druk op de link ‘Download Now’. 
3. Druk op deze knop die in de linkeronderhoek van het beeld in verschenen. 
4. Zoom wordt geïnstalleerd. 
5. Ga nu terug naar het nieuwe tabblad en druk op de grote blauwe knop. 

a. Als er een pop-up verschijnt voor toestemming druk op ‘Zoom Meetings 
openen’. 

6. Noteer uw naam. 
7. Druk op de blauwe ‘Join meeting’ knop. 

a. Als gevraagd wordt voor toestemming druk op de blauwe ‘I Agree’ knop. 
8. Kies, als u ook uw camera aan wil hebben ‘Join with Video’, als u dit liever niet doet, 

druk op ‘Join without Video’. 
 

Chromebook: 
(In het geval dat u nog geen Zoom heeft gedownload, begin bij stap 1. Als bij u zoom al wel is 
gedownload kan u doorgaan naar stap 7) 

1. Klik op de Zoom link in de mail. 
 Er wordt een nieuw tabblad geopend. 

2. Druk op de blauwe knop ‘Install from Chrome Web Store’. 
 De chrome web store wordt geopend 

3. Druk op de blauwe knop ‘Toev. aan Chrome’ die rechtsboven in beeld te vinden is. 
a. Als er een pop-up verschijnt voor toestemming druk op ‘App toevoegen’. 

De zoom app wordt automatisch geopend 
4. Druk op het balkje waar ‘Screen Name’ staat en noteer hier uw naam. 
5. Als u uw naam heeft ingevuld druk op de grote blauwe ‘Join’ knop. 

a. Als gevraagd wordt voor toestemming druk op de blauwe ‘I Agree’ knop. 
6. Kies, als u ook uw camera aan wil hebben ‘Join with Video’, als u dit liever niet doet, 

druk op ‘Join without Video’. 
 

Mobiel (met Google play): 
1. Klik op de Zoom link in de mail. 

 Er wordt een nieuw tabblad geopend. 
2. Druk op de knop ‘Download from Google Play’. 

 Google play wordt geopend. 
3. Druk op de groene ‘Installeren’ knop 
4. Druk op de knop ‘Openen’ als deze verschijnt. 
5. Ga terug naar de FC Aalsmeer website en druk nogmaals op de Zoom link die daar 

staat. 
a. Als er gevraagd wil hoe u de app wil openen klik op ‘Zoom’ en kies dan ‘Één 

keer’. 



                                                     
6. Noteer uw naam. En druk daarna op ‘OK’ 

a. Als gevraagd wordt voor toestemming voor de ‘Terms of Service’ druk op de 
blauwe ‘I Agree’ knop. 

b. Als gevraagd wordt voor toestemming voor Zoom om uw audio maakt het 
niet uit welke knop u drukt. 


