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Tijdelijke internet bestanden verwijderen 
Kies een browser naar keuze en volg de stappen. 

Controleer bij de laatste stap wel of je doorgestuurd wordt naar onderdeel “Flash” 

  



Internet Explorer 

Icoon:  

Start de browser op en klik op het tandwiel icoon rechts bovenaan in de browser en kies voor 

“Internetopties” 

 

Klik in het venster dat tevoorschijn komt onder het kopje “browsergeschiedenis” op de knop 

“Verwijderen” 

  



Zorg in het volgende venster er voor dat alle vakjes zijn aangevinkt en klik op “Verwijderen” 

 

Sluit nu alle vensters door op “OK” te klikken. 

Ga door naar het onderdeel “Flash.” 

  



FireFox 

Icoon:  

Start de browser op. Klik vervolgens op de knop met de drie strepen rechts bovenaan in het venster 

en klik op de knop “Opties” 

 

Klik vervolgens aan de linker kant op “Geavanceerd” 

  



Klik vervolgens op de tab “Netwerk” en klik op de knop “Nu wissen” 

 

Ververs vervolgens de pagina, en je zult zien dat de webinhoudsbuffer nu leeg is. 

Ga door naar het onderdeel “Flash.” 

  



Edge 

Icoon:  

Start de browser op en klik op de knop met de drie puntjes rechts bovenaan het venster. Kies 

vervolgens voor “Instellingen” 

  



Kies vervolgens onder het kopje “Browsegegevens wissen” op de knop “Kies wat u wilt wissen” 

 

Vink vervolgens alle vakjes aan en klik op “Wissen” 

 

  



Google Chrome 

Icoon:  

Start de browser op en klik op de knop met de drie punten rechts bovenaan het venster. Kies 

vervolgens voor “Instellingen.” 

 

  



Klik vervolgens onderaan de pagina op “Geavanceerde instellingen weergeven…” 

 

Klik vervolgens op de knop “Browsegegevens wissen…” 

  



Vink vervolgens alle vakjes aan en klik op “Browsegegevens wissen.” 

 

  



Flash 
Open het configuratiescherm van de computer en zoek naar het Flash iccon. 

 

Klik vervolgens op de knop “Alles verwijderen…” 

 

  



Zorg er voor dat alle vakjes zijn aangevinkt en klik op “Gegevens verwijderen.” 

 


