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Schijfopruiming voor Win 10 
 

Bezint eer je begint !!! 

Maak steeds je pc optimaal door even een Herstelpunt te maken vooraleer je 

deze actie uitvoert. 

Je vind dit terug door: 

  

je klikt linksonder in het win venster op “START” en zonder andere klikken uit 

te voeren typ je “Configuratiescherm” ➔ “Herstel” ➔ Systeemherstel 

configureren. 

Klik in dit venster op C:/ en klik op de knop eronder “configureren”  

 
In het volgende scherm kijk je of de “Systeembeveiliging” is Ingesteld en druk 

op OK. 

In het vorige scherm druk je nu op de knop “Maken” 

Geef uw naam in en klik op “Maken. 
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Als dit nagekeken is en eventueel uitgevoerd is, klik je opnieuw linksonder om 

de schijfopruiming te starten. 

 

je klikt linksonder in het win venster op “START” en zonder andere klikken uit 

te voeren typ je “Schijfopruiming”  

Of je typt dit in het zoekvenster naast “START”. 

TIP: Je moet niet alles typen windows zoekt dit zelf voor u op 

 

 

 

 
Klik op “OK” 

 

“Schijfopruiming” opent en de eerste maal zie je links onderaan een knop:  

“Systeembestanden opschonen”  

 

Die knop klik je aan en het venster sluit voert de opdracht uit en opent zich 

onmiddellijk opnieuw, maar dan zonder deze knop.  

(dit is dezelfde  functie als CCleaner maar werkt wel degelijk) terwijl Ccleaner 

niet werkt als je dit niet aankoopt. 

Al deze bestanden zijn overbodig en werken enkel na aankoop. 
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Daarna duid je alle vinkjes links aan, (scrol tot beneden) en klik op de “Ok” 

knop. 

Opgelet : 

Indien er een regel (Downloads) staat gaan we deze “Niet” aanvinken 

anders wordt deze map ook leeggemaakt. 

 
Klik op de knop ”Bestanden verwijderen” 

Nu worden alle overtollige gegevens gewist. 

 

Dit kan enige tijd in beslag nemen als dit lang niet is uitgevoerd. 

Zolang u meer dan 1 GB hebt blijft u dit herhalen. 

Herhaal dit eventueel 2 of 3 keer tot er bijna geen Kb meer aangegeven worden. 

400kb kan steeds blijven staan. 

 

 

Wilt u dat de oude installatiebestanden van vorige windows versies mee worden 

verwijderd om extra ruimte te krijgen en (windows.old) mee verwijderd wordt 

(je kan nu niet meer terug naar Win 7-8) 

Dan moet je dit enkele keren na elkaar uitvoeren. 

Zo worden ook de bestanden van “Windows update” gewist. 

Zo maak je soms veel ruimte vrij zonder problemen. 

 

Frank 
 


