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Wat is een Browser
Een browser is een programma waarmee je op internet surft.
Bekende browser voor op de pc zijn:
-

Internet Explorer

- Edge

-

Edge (chromium)

- Chrome

-

Firefox

- Safari

Wat is Internet Historie (Cache)
Internet historie (cache) bestaat uit diverse gegevens/bestanden. De belangrijkste staan hieronder
uitgelegd. Het kan zijn dat de naam iets afwijkt.

Browser geschiedenis/tijdelijke bestanden

Zijn tijdelijke bestanden die worden gedownload als je een website bezoek. Bezoek je de website
nogmaals dan laadt de website sneller.

Cookies en websitegegevens

Bestand waarin voorkeuren/instellingen van een bepaalde website worden opgeslagen.

Formuliergegevens*

Op websites heb je formulieren, bijvoorbeeld een webwinkel waarin je jouw adresgegevens invult.
Deze gegevens worden opgeslagen op je computer als formuliergegevens en zijn op meerdere
websites te gebruiken. Het vergemakkelijkt het invullen van formulieren.

Wachtwoorden*

Als je hebt gekozen voor het opslaan van inloggegevens op een website dan worden deze gegevens
door de browser opgeslagen.

Site-instellingen/(web)sitemachtigingen*

Hierin staat opgeslagen of de website je berichten (je push notificaties) mag laten zien. Denk aan
advertenties of meldingen zoals een nieuw bericht.

∗

Deze optie(s) zijn niet bij alle browsers beschikbaar en/of de benaming kan afwijken. Het kan
zijn dat deze gegevens worden gewist bij het wissen van andere opties. Bij Chrome staan extra
wis opties onder het tabblad Geavanceerd.
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Hoe verwijder ik Internet Historie (cache)
Internet historie verwijderen gaat in iedere browser niet iets anders. Hieronder staat uitgelegd hoe
dat moet per browser.

Internet Explorer

Druk de toetscombinatie CTRL+SHIFT+Del in.
Verwijder het vinkje bij Gegevens van favoriete websites behouden.
Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor Tijdelijke internetbestanden… en bij Cookies en
websitegegevens.
Klik op Verwijderen.
Sluit de browser af door rechtsboven op de knop met een X te drukken.

Edge
Druk de toetscombinatie CTRL+H in.
Klik op Geschiedenis wissen.
Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor Browsergeschiedenis, Cookies en opgeslagen
websitegegevens, Gegevens en bestanden in de cache, Tabbladen die ik apart heb gezet of
onlangs gesloten.
Klik op Wissen.
Sluit de browser af door rechtsboven op de knop met een X te drukken.

Egde (Chromium)
Druk de toetscombinatie CTRL+ H in.
Selecteer bij Tijdsbereik de optie Gehele tijd.
Zorg ervoor dat bij Browser geschiedenis en bij Cookies en ander sitegegevens een vinkje staat.
Klik op Nu wissen.
Sluit de browser af door rechtsboven op de knop met een X te drukken.

Chrome
Druk de toetscombinatie CTRL+H in.
Klik op Browsergegevens wissen.
Klik op tabblad Basis.
Selecteer bij Periode de optie Alles.
Zorg dat bij alle 3 de opties een vinkje staat.
Klik op Gegevens wissen.
Sluit de browser af door rechtsboven op de knop met een X te drukken.

Firefox
Druk de toetscombinatie CTRL+Shift+Del in
Selecteer bij Te wissen tijdsperiode de optie Alles
Zorg ervoor dat er een vinkje staat voor Navigatie & browsergeschiedenis, Cookies en Buffer.
Klik op Gegevens wissen
Sluit de browser af door rechtsboven op de knop met een X te drukken.

Safari (Apple)
Druk de toetscombinatie CMD+Y in.
Klik op Wis geschiedenis.
Selecteer bij Wis de optie Hele geschiedenis.
Klik op Wis gegevens.
Sluit de browser af door op de toetscombinatie CMD+Q te drukken.

Extra gegevens wissen
Wil je formuliergegevens wissen zet dan ook een vinkje bij Formuliergegevens.
Wil je opgeslagen Wachtwoorden wissen zet dan een vinkje bij Wachtwoorden/aanmeldgegevens.
Wil je sitemachtigingen wissen zet dan een vinkje bij (web)sitemachtigingen/Site-instellingen.
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