
Instructies voor activatie Forza Horizon 3 op Windows 10 

 

Hoe installeer ik Forza Horizon 3 op Windows 10 als ik hem al gedownload heb in 

de Xbox Store? 

 

1. Meld je aan met je Microsoft-account op het apparaat waarmee je de game wilt spelen 

(zelfde account als je Xbox Live-account). 

2. Selecteer alle apps in het menu op het startscherm. 

3. Ga naar beneden om de game te zoeken die je wilt spelen. Selecteer de game. 

Hoe activeer ik Forza Horizon 3 op mijn Xbox? 

Een prepaidcode inwisselen op de Xbox One-console: 

1. Meld u aan bij het Microsoft-account waarvoor u de productcode wilt gebruiken. 

2. Scrol op het Home-scherm naar rechts naar Store 

3. Selecteer Gebruik een code onder Games 

4. Voer de productcode in en selecteer Enter, dan selecteer Bevestigen. 

Een prepaidcode inwisselen op de Xbox 360-console: 

1. Meld u aan bij het Microsoft-account waarvoor u de productcode wilt gebruiken. 

2. Druk op de Guide-knop op uw controller. 

3. Selecteer Games en apps en selecteer Code inwisselen. 

4. Voer de productcode in en selecteer Gereed. 

Hoe activeer ik Forza Horizon 3 op mijn Windows 10 computer als ik deze nog niet 

in de Xbox store heb gedownload? 

1. Ga naar de link op de boekenplank om de code in voeren: 

https://account.microsoft.com/billing/redeem 

2. Vul de activatiecode in op het scherm en klik op redeem 

 

3. Er verschijnt een scherm met Thank you. Klik op de link Go to Forza Horizon 3  

https://account.microsoft.com/billing/redeem


 

4. In de Windows 10 Store opent nu de Forza Horizon 3 pagina. Klik hier op Play on 

your PC . Mocht je de pagina per ongeluk hebben weggelikt, dan kun je gewoon zelf 

in de Windows 10 Store Forza Horizon 3 zoeken in het zoekscherm. Als je dan bij 

Forza Horizon 3 komt, kun je op Buy  klikken en komt er te staan You already own 

this product  en kom je ook op de pagina met daarop Play on your PC  

 



5. Vervolgens kom je op een pagina waar naast Forza Horizon staat Install . Daarop 

klikken en de game gaat installeren. 

 

 

Let op! Je Windows 10 computer dient wel aan de systeemvereisten te voldoen! 


