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Internetsporen verwijderen van je PC 

Verwijderen tijdelijke internetbestanden 

De eerste stap is het verwijderen van de tijdelijke Internetbestanden (tekst en afbeeldingen), 

die bestanden worden standaard op de vaste schijf van je computer geplaatst in de map 

C:\Windows\Temporary Internet Files.  

• Start Internet Explorer.  

• Open het menu Extra > Internet opties. 

• Ga naar het tabblad Algemeen, en klik in de sectie Tijdelijke Internet-bestanden op 

‘Bestanden verwijderen’. De tekst en afbeeldingen worden nu verwijderd. 

• Klik op OK.  

Geschiedenis 

Van een site die je bezoekt wordt het adres opgeslagen in de map 

C:\Windows\Geschiedenis (Engels: C:\Windows\History). Deze adressen kun je ook 

wissen.  

• Start Internet Explorer.  

• Open het menu Extra > Internet opties. 

• Ga naar het tabblad Algemeen 

• Klik in de sectie Geschiedenis op ‘Geschiedenis wissen’ en bevestig het verwijderen 

van de opgeslagen verwijzingen.  

• Klik op OK. 

Je kunt hier ook instellen hoeveel dagen je recent bezochte webadressen bewaart. In 

Netscape kun je de geschiedenis wissen in Edit > Preferences > Navigator. 

Cookies 

Sommige sites slaan cookies op op je PC om bepaalde gegevens te kunnen bewaren. Deze 

cookies kun je verwijderen. 

• Open het menu Extra > Internet opties.  

• Activeer het tabblad Algemeen.  

• Klik in de sectie Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen. Het dialoogvenster 

Instellingen verschijnt op je scherm.  

 

• Klik op Bestanden weergeven. In de browser wordt een nieuw scherm geopend. 

Omdat je alle bestanden met tekst en afbeeldingen al verwijderd hebt, zie je in het 
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scherm uit-sluitend cookies. Je ziet voor elke cookie onder andere het Internetadres 

en de datum waarop de geldigheid van de cookie verloopt.  

• Open het menu Bewerken > Alles selecteren (Ctrl+A).  

• Druk op de toets Delete en bevestig het verwijderen van de cookies.  

• Sluit het venster. Je ziet het dialoogvenster Instellingen weer.  

• Klik op OK om het dialoogvenster Instellingen te sluiten.  

• Klik op OK om het scherm Internet-opties te sluiten. 

 

Met dank aan Frits W. Egmond. 


