
 

1. Welp installeren op een PC met een internetverbinding 

Welp wordt vanaf internet geïnstalleerd op een PC Windows als besturingssysteem 

 

Welp kun je installeren vanaf de NJBB website bij:  

A. www.njbb.nl/welp 

B. klik op de njbb website bij Verenigingen/Onderwerpen A tot Z bij de W te 

zoeken en klik op Welp 

 

Daarna klik je bij item 2 op Installeer Welp 

 Hierna wordt het programma WelpInstallatie.exe gedownload 

 Dubbelklik hierop 

 

2. Installatie Welp  

Elke gebruiker mag Welp voor eigen gebruik meerdere malen installeren. 

Dit is nodig omdat je Welp zowel op je PC als op een laptop kunt gebruiken. 

 

De eerste installatie gebeurt dus op de PC met een internet verbinding. Hierna is het 

mogelijk om met behulp van een USB-stick zelfstandig een installatie op een laptop 

uit te voeren. Als deze laptop een internet aansluiting heeft, kan dat natuurlijk ook 

direct. Zie hiervoor de help functie binnen Welp. 

 

3. De installatie verloopt als volgt: 
 
Bij de installatie worden programma’s van Internet naar je PC gedownload. 

Windows controleert dan altijd of het geen programma is waar een virus in kan 

zitten. 

 

Dit betekent dat een aantal controles zijn ingebouwd en je zult deze stap voor stap 

door moeten lopen. 

 

Het zijn onder de verschillende besturingssystemen (Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, 8, 10 en hoger) in principe dezelfde vragen, maar Windows toont ze op 

verschillende manieren. 

 

Als je op de Welp pagina van de NJBB bij Installatie Welp bij de 2e regel op hier hebt 

geklikt, dan krijg je de vraag of je het programma wilt opslaan: 

 

3A Windows 10 

 

 



 

Klik op . 
 
Merk op dat nu het installatieprogramma in de standaard download folder wordt 

gezet. Als je de installatie nog een keer uitvoert, dan kun je als naam krijgen: 

Welpinstallatie(1) krijgen. Dat is dan in feite hetzelfde programma, maar voor de 

tweede keer gedownload. Als je klikt op Downloads weergeven dan kun je die map 

openen en oudere versies verwijderen. 

 

Het is mogelijk dat Windows ontdekt dat WelpInstallatie niet veel gedraaid wordt en 

natuurlijk is dat zo. 

Je krijgt dan de volgende melding: 

 
 

Klik op . 
Je krijgt waarschijnlijk weer een nieuwe waarschuwing van Windows: 

 

 
 

Klik op , het ziet er niet uit als een knopje, maar je kunt er echt op 
klikken. 
Daarna komt een scherm over het programma Welpinstallatie.exe. Deze is niet 
geregistreerd bij Windows, dat kost geld en is niet nodig. 



 
 

Klik nu op  
 

Je kunt nu links onderaan op je scherm de melding krijgen dat het programma is 

gedownload: 

 
 

Hierna krijg je de vraag of je het installatieprogramma wilt uitvoeren. 

Klik op “ja” 

De rest van de uitleg is voor alle Windows systemen gelijk en wordt beschreven 

vanaf hoofdstuk 4. 

 

 

 

Als de veiligheidsmelding niet verschijnt, dan het je Welp een aantal keren 

geinstalleerd, dan krijg je de melding: 

 

 
 

Klik op Uitvoeren, nu wordt het programma WelpInstallatie.exe opgestart. Antwoord 

op de vraag of je het wilt uitvoeren en klik op Ja. 



 

3B. Windows 8 

 

Het kan voorkomen dat de installatie onder Windows 8 of Windows 8.1 eerst 

een melding geeft, als volgt: 

 

 
 

Klik dan op Meer informatie. 

 

Hierna komt het volgende scherm: 

 
 

Klik op Toch Uitvoeren om het installatieproces te starten. 

 

 

3C. Windows 7/ Windows 8 

 

Onderaan het scherm komt een regel, als volgt: 

 

 

 
 

Klik op Uitvoeren, hierna komt de regel: 

 



Als je Norton gebruikt als beveiligingsprogramma, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk 

de volgende regel te zien: 

 

 
 

Norton biedt je dan niet de mogelijkheid om de installatie toch uit te voeren. 

In dat geval kun je de Spam controle tijdelijk uitzetten, zie onder 7 hieronder. 

 

 
 

Klik op Acties, hierna komt het scherm: 

 

 
 

Klik op Meer opties, hierna komt het scherm: 

 



 
 

Klik op Toch uitvoeren 

 

Hierna komt de vraag:  

 

Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen 

aan deze computer aan te brengen ? 

 

Antwoordt met Ja. 

 

Hierna komt het installatiescherm, zie 4). 

 

Daarna kan het volgende scherm getoond worden: 



 
 

 

Klik op: Dit programma is correct geïnstalleerd. 



 

3D. Windows XP 

 

Het volgende scherm wordt getoond: 

 

 
 

Klik op Uitvoeren 

Hierna komt een tweede beveiligingswaarschuwing, als volgt: 

 

 
 

Klik ook hier op Uitvoeren. 

 



 

4. Hierna verschijnt het Welp installatieprogramma. 

 

5. Je ziet dat de installatie standaard van Internet wordt gedaan. 
6. Wijzig, als je het echt nodig vindt, het installatiepad. 
7. Vul minstens de verplichte gegevens in. 

 

 Klik op Start Installatie. Wacht tot het programma beëindigd is, je krijgt dan het 

volgende scherm 



 

 

 

 Als je onder Windows 7 of Windows 8 draait, dan komen er speciale 

boodschappen op je scherm. Neem hier goede nota van. 

 

Voor Windows 7: 

 

 

Of voor Windows 8: 

 
 

 Onderaan het scherm zie je de geïnstalleerde bestanden op je PC. Deze worden 

allemaal in de opgegeven folder geplaatst, standaard is dat C:\Welp. 

Er worden geen bestanden in Windows folders geschreven en er wordt niets in 

het Windows register aangepast. 

 Klik op Installatie klaar 

 Er wordt een snelkoppeling naar Welp op je bureaublad geplaatst. 



 De volgende keren kun je Welp normaal starten door op deze snelkoppeling te 

klikken. 

 

 Gebruik de Help functie voor eerste hulp van het gebruik. 

 Ik wens je veel succes in het gebruik van Welp, je kunt mij altijd een bericht 

sturen voor vragen. 



 

8. Het tijdelijk uitzetten van de NORTON spam controle 

Als je Norton gebruikt als anti-virus programma dan staat deze het uitvoeren van het 

programma WelpInstallatie.exe niet toe. 

Norton noemt dat Downloaden, omdat het programma eerst op je PC wordt gezet en 

daarna wordt uitgevoerd. 

Je krijgt dan de volgende melding 

 

 

 

Alle aangeboden opties hier geven geen mogelijkheid om de installatie af te ronden. 

De enige oplossing hier is om de Spam controle van Norton tijdelijk uit te zetten. 

Dit de je als volgt: 

1. Ga naar Norton, deze zit meestal rechts onderaan je scherm. Je ziet dan het 

volgende: 

 

 

2. Klik op Instellingen, zie volgende scherm 

 

 



 

3. Klik op Antivirus, zie volgende scherm 

 

 

 

 

4. Schakel Autoprotect uit, zie volgende scherm 

 



 

 

 

5. Klik op Toepassen. Je krijgt dan een scherm waarin gewaarschuwd wordt dat 

je voor 15 minuten niet beveiligd bent. Dit kun je aanpassen naar 5 minuten. 

Klik op OK. 

 

 

 



6. Als je daarna alsnog WelpInstallatie wilt uitvoeren, dan komt Norton alsnog 

met een melding dat er een bedreiging is. Hierna kun je gelukkig toch 

WelpInstallatie.exe uitvoeren. 

 

7. Hierna kun je doorgaan met de installatie als onder 4) Het Welp 

installatieprogramma beschreven. 


