Pop-up
Een pop-up is een webpagina die uit zichzelf een nieuw browservenster opent. U krijgt waarschijnlijk
bovenaan in het scherm de melding ‘Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of
extra opties wilt weergeven’. Deze melding wordt meestal getoond als u een pop-up blocker
applicatie hebt geïnstalleerd op uw computer of laptop.
Om de pop-up windows toch te kunnen openen, doet u het volgende. Selecteer de blokkade-melding
bovenaan in het scherm.
Er klapt dan een kort menu open waarin u uit een aantal opties kunt kiezen:
a) Pop-ups tijdelijk toestaan
b) Pop-ups van deze website altijd toestaan
c) Instellingen:
c1) Pop-upblokkering uitschakelen
c2) Informatiebalk voor pop-ups weergeven
c3) Meer instellingen…
Komt u vaker op onze website maar wilt u de pop-up schermen op andere websites wel onder
controle houden, kies dan voor optie b. Daarna kunt u weer pop-up windows openen.
Het kan zijn dat uw browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) zo is ingesteld dat de pop-up
vensters automatisch geblokkeerd worden. Daardoor lijkt het alsof het portal niet wil starten.
Meestal laat het systeem dan een geluidje horen en boven aan het scherm verschijnt een melding
waarmee u de pop-up kunt toestaan. Gebeurt dit niet dan kunt u de pop-up’s zelf (tijdelijk)
uitschakelen.
Internet Explorer
- In de menubalk kies voor Extra en dan voor Pop-up blokkering.
- Pop-up blokkering uitschakelen
Firefox
- In de menubalk kies voor Extra en dan voor Opties.
- Selecteer het paneel Inhoud.
- Klik het vinkje bij ‘Pop-up vensters blokkeren’ uit.
Google Chrome
- Klik op de knop van het Chrome-menu rechtsboven in de browserwerkbalk.
- Selecteer Instellingen en klik dan helemaal onderaan de pagina op ‘Geavanceerde Instellingen
weergeven’.
- Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop ‘Instellingen voor inhoud’.
- Klik in het gedeelte ‘Pop-ups’ op Uitzonderingen beheren.

