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SmartScreen. Acties  Toch uitvoeren 

Als op uw pc het zogeheten SmartScreen-filter van Microsoft is ingeschakeld, dan bestaat de 

kans dat u een melding in deze trant krijgt als u Loon wilt downloaden:  

 

SmartScreen-filter checkt namelijk of een programma 'wereldwijd' vaak wordt gedownload (*) 

of niet. Als dat (nog) niet zo is, dan kan de waarschuwing volgen. Dat gebeurt met name bij 

Windows 8 en 8.1. Deze waarschuwing is in het geval van Loon onterecht. U kunt Loon 

uiteraard veilig downloaden en installeren. 

Om dat alsnog te doen, kiest u bij de bovenstaande waarschuwing voor 'Acties'. U belandt 

dan in dit scherm van de SmartScreen-filter: 

 



Waarschuwing SmartScreen-filter bij downloaden Loon 

SmartScreen-filter biedt helaas niet de mogelijkheid om de download van Loon direct alsnog 

uit te voeren. U moet daartoe eerst nog op 'Meer opties' klikken. Pas dan verschijnt het 

scherm met de optie 'Toch uitvoeren'. Kies daarvoor: 

 

U kunt Loon nu alsnog downloaden en installeren. 

(*) 'Downloaded by a reasonably large number of people and considered to be safe', noemt    

     Microsoft het. 

 

Melding SmartScreen valt niet te onderdrukken 

U zou onder andere via uw internet-instellingen het SmartScreen-filter uit kunnen zetten, 

maar dat raden we vanzelfsprekend niet aan. Want het SmartScreen-filter beschermt tegen 

phishing en malware. 

Loon werkt  niet met updates maar met nieuwe versies. SmartScreen-filter 'denkt' dan ook 

iedere keer als er een nieuwe Loon-versie is dat het om een geheel nieuw programma gaat 

dat 'wereldwijd' nog weinig is gedownload.  

De melding van SmartScreen-filter volgt bij de eerste downloaders van de nieuwe Loon-

versie. Dat valt helaas door ons niet te sturen of onderdrukken. Dus als u bij de eerste 

downloaders zit, en SmartScreen-filter hebt geïnstalleerd, dan kan de melding volgen. 

 

 

 

 


