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Een website instellen in Edge onder de Home-knop:
N.B.:  De methode zoals hieronder beschreven geldt ook voor elke andere website, via Edge !
Als voorbeeld website nemen we de startpagina :  www.startnederland.nl

Stap 1: Klik op het Blauwe Icoontje van Edge, rechts naast de startknop van Windows 10

Stap 2 : De Edge-browser opent zich nu, kijk nu rechts boven in het scherm van de Edge-browser …

Rechts boven in het scherm bevindt zich het menu van de Edge-browser, onder de 3 puntjes  .  .  .
Klik met de linker muisknop op de 3 puntjes…

Stap 3 : Het menu van de Edge-browser opent zich.
Klik nu onderaan in het menu op de keuze:

     Instellingen

Zie het scherm hiernaast:
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Stap 4: Het Instellingen menu van de Edge-browser ontvouwt zich:

Ga met de linker muisknop naar de rechter-zijde van dit Instellingen-menu
Ga met de linker muisknop op de schuif-balk staan en schuif de balk naar boven toe.
U dient verder naar beneden te gaan in dit Instellingen-menu.
Bijna onderaan ziet U dan de menu-keuze:

  Geavanceerde instellingen weergeven

Klik hierop.

Zie het scherm hieronder :

Edge homeknop instellen Pagina 2 van 5 www.windows10help.nl



Stap 5: Het menu: Geavanceerde instellingen opent zich…
In dit menu staat de knop:
De knop Startpagina weergeven      standaard op:  Uit
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Zet de knop op:  Aan
Vervolgens verschijnt er een invoerveld met daarin de naam:

 about: start

Zie het scherm hieronder:

Stap 6: Vul in het invoerveld met de tekst:    about:start        nu in:

 http://www.startnederland.nl

en druk vervolgens op de knop:
 Opslaan

Zie het scherm hieronder:
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Stap 8: StartNederland.nl is nu ingesteld als  startpagina onder de Home-knop :

KLAAR !!

Maar …

Tot slot: De startpagina welke kan worden opgeroepen via de Home-knop:
is NIET dezelfde startpagina als waarmee Edge opstart !!!

Wilt U de opstartpagina in Edge wijzigen, bij het oproepen van Edge;
Dit staat beschreven in een ander apart help .pdf-bestand in de rubriek:   Microsoft Edge
Kijk hiervoor op:    www.windows10help.nl    bij     Microsoft Edge,      documentnr:   E001   
hoe dit moet.

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer.
U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook mailen naar andere computergebruikers.
Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

www.startnederland.nl/help       of op:        www.Windows10help.nl

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:   www.startnederland.nl
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