
ECOSIA ALS STANDAARD 
ZOEKMACHINE IN  
MICROSOFT EDGE

handleiding manual

green office hu

Hoe stel je Ecosia in als standaard zoekmachine  
op je HU laptop

How to choose Ecosia as standard searchengine 
on your HU laptop



Ecosia is een zoekmachine die bomen plant  
met de zoekopdrachten die jij uitvoert. 

De bomen die Ecosia plant komen van nature 
voor in het lokale ecosysteem en Ecosia traint 
en betaalt de lokale bevolking om zorg 
te dragen voor de bomen.

Verder verkoopt Ecosia jouw gegevens niet door aan 
adverteerders en kun je alle tracking uitschakelen.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Ecosia  
instelt als standaard zoekmachine in de Microsoft 
Edge browser op jouw HU-laptop.

Het zijn even een paar stappen, maar moeilijk 
is het niet. En hierna verwijder je met elke 
zoekopdracht 1kg CO!

WAAROM ECOSIA?



Open Microsoft Edge, open het menu door te  
klikken op 1de drie bolletjes in de rechter- 
bovenhoek en klik op 2«Settings».

Open Microsoft Edge, open the menu by clicking  
the 1three dots in the upper right corner 
and click 2«Settings».

1

2



In de instellingen klik je op  
«Privacy, search and services».

In settings, click  
«Privacy, search and services».



Scroll helemaal naar beneden en ga naar  
«Address bar and search».

Scroll all the way down and go to  
«Address bar and search».



Klik op «Manage search engines».

Click «Manage search engines».



Klik «Add».

Click «Add».



Voer de volgende gegevens in:

Enter the following data:

1Search Engine: Ecosia
2Keyword: Ecosia 
3URL: https://www.ecosia.org/search?q=%s&addon=opensearch 
&tt=b0ec0512

Klik daarna op 4«Add».

Then click 4«Add».
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Ga een pagina terug met de 1terug-pijl. Klik vervolgens op het  
2vakje waar «Bing» in staat en kies 3«Ecosia» in het menu.

Go back one page with the 1back-arrow. Next, click the 2box that 
says «Bing» and pick 3«Ecosia» from the menu.
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Klik op het vak daaronder en zet 1«Search box» 
naar 2«Address bar».

Click on the box below and switch 1«Search box» 
to 2«Address bar»
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Gelukt! Typ een zoekopdracht in je adresbalk en hij verschijnt  
in Ecosia, waardoor jij bomen mee helpt te planten! 
 
Done! Type a search query in your address bar and it will appear  
in Ecosia, which means you are helping to plant trees!


