
EVRY INSTALLEREN OP DE MAC 

VOOR JE BEGINT 

• Deze handleiding is geschreven voor macOS en getest op een MacBook 
Air met versie 10.14.3 Mojave. Andere versies van macOS wijken mogelijk 
af van deze handleiding. 

  
JE HEBT DE VOLGENDE ZAKEN NODIG 
 

• Een reeds werkende internetverbinding.  

• Een computer draaiende op macOS.  
 
Speciaal voor klanten die Evry lokaal op een computer met macOS willen gebruiken 
is er van Evry een versie die op de Mac gebruik kan worden. Deze handleiding is niet 
bedoeld voor mensen die gebruik maken van EvryOnline. In deze handleiding wordt 
beschreven hoe Evry op de Mac geïnstalleerd dient te worden. 
 

  



 

• Start de webbrowser Safari. 

 

 • Ga naar de onderstaande website: 

www.evry.nl 
 

• Klik rechtsboven op “Gratis uitproberen” . 

 

• Klik op “Evry voor MacOS” 

 

• Evry wordt nu gedownload.  

 

• Klik rechtsboven in Safari op het pijltje dat naar beneden wijst. 

 

• Wacht tot het bestand helemaal gedownload is. 

 

• Klik op het kleine vergrootglas rechtsonder. 

 

• MacOs opent nu het “Finder” scherm en opent de “downloads” map. 

 

• Sleep Evry naar de map “programma’s. 

Evry kan niet geïnstalleerd worden als deze in de downloads map staat. 

 

• Klik op de map “programma’s” en zoek de app “Evry.app”. 

 

• Klik met de rechtermuisknop op “Evry.app” en druk op “open”. 

De rechtermuisknop kan worden gesimuleerd door met 2 vingers tegelijk op 

het touchpad te klikken. 

 

 



• MacOS gaat nu de app controleren, dit kan enkele minuten duren. 

 

 
 

• Er komt nu de volgende melding in beeld: Evry.app is een programma dat van 

het internet is gedownload. Weet je zeker dat je het wilt openen? 

 

 

• Druk op “open” om de Evry app te starten. 

 

• De installatie van Evry wordt nu gestart. 

 

• Zodra de installatie klaar is, kan je Evry starten door deze aan te klikken. 


