
 
Favorieten terugzetten (Microsoft Edge, 
Google Chrome en Mozilla Firefox) voor 
Windows 
 
Waarom deze handleiding? Om ook na de migratie de beschikking te hebben 
over (mogelijk) belangrijke persoonlijke bestanden. 

Wat als ik het niet doe? Dan mis je belangrijke persoonlijke data. Jouw data, jouw 
verantwoordelijkheid. 
 
Is het veel werk? Nee, met een paar handelingen die hieronder uitvoerig worden 
beschreven, zet je je persoonlijke data terug. 

Middels onderstaande stappen is het mogelijk om de favorieten van de 
verschillende browsers terug te zetten. Favorieten worden niet automatisch mee 
gemigreerd! Wil je na de migratie de beschikking hebben over je favorieten dan 
zijn onderstaande handelingen vereist. Een andere voorwaarde is dat de stappen 
uit de handleiding 'Favorieten veiligstellen' gevolgd zijn vóór aanvang van de 
migratie! Zijn deze niet gevolgd dan kan er ook niets teruggezet worden. 
 
In deze handleiding worden de browsers Microsoft Edge, Google 
Chrome en Mozilla Firefox behandeld. 
 
Gebruik je meerdere browsers dan zullen voor elke browser afzonderlijk 
onderstaande stappen uitgevoerd moeten worden. 

 

 Microsoft Edge 

 
Middels onderstaande stappen is het mogelijk om de favorieten van de Edge 
browser, ná de migratie, terug te plaatsen. 

  Open de Edge browser 



 

  Klik op het favorieten-icoontje zoals hierboven bij 1 is omcirkeld. 

 

  Er wordt nu een menu uitgeklapt met daarin alle favorieten. Klik nu op de 

puntjes zoals bij 2 is omcirkeld. 

 

  Selecteer 'Favorieten importeren' zoals bij 3 is omkaderd. 

 

  Het venster 'Browsergegevens importeren' wordt nu geopend. 



 

  Klik op het pijltje achter 'Microsoft Internet Explorer' zoals bij 1 is omcirkeld 

om de lijst met opties open te vouwen. 

 

  Selecteer 'HTML-bestand Favorieten of bladwijzers' zoals bij 2 is omkaderd. 

 



  Klik op 'Bestand kiezen'.  Het venster om de eerder opgeslagen favorieten 

te importeren wordt nu geopend 

 

  Blader naar de map 'Migratie 2022' op de OneDrive zoals bij 1 is 

aangegeven. 

 

  Selecteer het bestand dat voor de migratie is geëxporteerd zoals bij 2 is 

aangegeven. De bestandsnaam in het voorbeeld hierboven wijkt af van jouw 

bestand. 

 

  Klik op 'Openen'. 

 

  Klik op 'Gereed' en de favorieten van voor de migratie zijn weer beschikbaar 

__________________________________________________________________ 

 

               Google Chrome  

 

Middels onderstaande stappen is het mogelijk om de favorieten van de Google 

Chrome browser, ná de migratie, terug te plaatsen. 

  Open de Chrome browser. 



 

  Klik rechtsboven op de drie puntjes om de instellingen te openen zoals 

hierboven wordt aangegeven bij 1. 

 

  Klik op 'Bladwijzers' zoals hierboven wordt aangegeven bij 2. 
 

  Klik op 'Bladwijzerbeheer' zoals hierboven bij 3 wordt weergegeven en een 

nieuw tabblad met alle favorieten/bladwijzers zal worden geopend. 

 

  Rechtsboven is nu een tweede icon te zien met drie puntjes. Klik op de 

onderste drie puntjes zoals hierboven is te zien. 



 
  Klik nu op 'Bookmarks importeren'. 

 

  Blader naar de map 'Migratie 2022' op de OneDrive zoals bij 1 is 

aangegeven. 

 

  Selecteer het bestand dat voor de migratie is geëxporteerd zoals bij 2 is 

aangegeven. De bestandsnaam in het voorbeeld hierboven wijkt af van jouw 

bestand. 

 

  Klik op 'Openen'. 



 
 

  De favorieten zijn nu terug te vinden onder het mapje 'Geïmporteerd'  

 

__________________________________________________________________ 

              Mozilla Firefox 

 

Middels onderstaande stappen is het mogelijk om de favorieten van de Mozilla 

Firefox browser, ná de migratie, terug te plaatsen. 

 

  Open de Firefox browser. 

 

 

  Klik rechtsboven op de drie streepjes om de instellingen te openen zoals 

hierboven wordt aangegeven. 



 

  Klik op 'Bladwijzers' zoals hierboven wordt weergegeven. 



 

  Klik op 'Bladwijzers beheren' en een nieuw venster zal worden geopend. 



 

  Klik op 'Bladwijzers importeren vanuit HTML...'. 

 

  Blader naar de map 'Migratie 2022' op de OneDrive zoals bij 1 is 

aangegeven. 

 

  Selecteer het bestand dat voor de migratie is geëxporteerd zoals bij 2 is 

aangegeven. De bestandsnaam in het voorbeeld hierboven wijkt af van 

jouw bestand. 

 

  Klik op 'Openen'. 



 

  De favorieten zijn nu terug te vinden onder het mapje 'Bladwijzermenu'. 

Hulp nodig? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze handleiding? Klop dan gerust bij de 

servicedesk aan of neem contact op met hen via servicedesk@stadenesch.nl. 

 


