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Kaarten updaten via Garmin Express : hoe ga ik te werk ? 

 

Je kan het programma Garmin Express downloaden via www.garmin.com/express : het programma is zowel voor PC 

als voor MAC verkrijgbaar. 

Deze handleiding is geschreven voor PC-gebruikers. Maar op een MAC verloopt het gebruik van het programma 

grotendeels op dezelfde wijze. 

 

Stap 1 : (deze stap moet u slechts één keer doorlopen) sluit het GPS-toestel via de USB-kabel aan op de computer, en 

klik op de grote +-knop. Wanneer uw toestel herkend is, klikt u op de knop “toestel toevoegen”, u geeft (indien u dat 

wil) een e-mail adres op waarop men u kan verwittigen wanneer er updates e.d. uitkomen, u geeft uw toestel een 

naam (indien u dat wil) en u geeft aan in hoeverre u anonieme gebruikersgegevens wil doorgeven aan Garmin. 
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Stap 2 : het programma Garmin Express controleert of er kaart- en/of software-updates beschikbaar zijn voor uw 

toestel. 

  

Als er een nieuwe kaartversie beschikbaar is, wordt dit weergegeven. Indien je de kaarten alleen op je GPS-toestel 

wil bijwerken, klik je op de knop “Installeer”.  Indien je de kaarten ook op de computer wil installeren, klik je eerst op 

de link “Installatieopties” : daar heb je dan de mogelijkheid om het kaartmateriaal op “Computer en toestel” te 

installeren. 
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Vooraleer de kaartupdate geïnstalleerd wordt moet je nog even akkoord gaan met enkele voorwaarden en 

bepalingen : klik op “Accepteren” en de installatie kan beginnen.

Als eerste wordt de interne software (of “firmware”) van je toestel bijgewerkt. Voor zover er een software update 

ter beschikking is, natuurlijk. 

Nadien wordt het toestel klaargemaakt voor de installatie 
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Vooraleer de kaartupdate geïnstalleerd wordt moet je nog even akkoord gaan met enkele voorwaarden en 

op “Accepteren” en de installatie kan beginnen. 

 

Als eerste wordt de interne software (of “firmware”) van je toestel bijgewerkt. Voor zover er een software update 

Nadien wordt het toestel klaargemaakt voor de installatie van de kaartupdate. 
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Vooraleer de kaartupdate geïnstalleerd wordt moet je nog even akkoord gaan met enkele voorwaarden en 

 

Als eerste wordt de interne software (of “firmware”) van je toestel bijgewerkt. Voor zover er een software update 
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(Situatie op 02/09/2015) : de meest recente kaarten nemen behoorlijk wat ruimte in beslag. Zo is de CN NT EU kaart 

versie 2016.10 ongeveer 3,8 GB groot. Zo veel kaartmateriaal past niet op het interne geheugen van oudere 

toestellen. Het programma Garmin Express zal je in dat geval laten kiezen : ofwel stop je een mSD kaartje in je GPS-

toestel, ofwel selecteer je een kleine kaartregio voor installatie op ’t interne geheugen van je GPS-toestel. 

 

De makkelijkste oplossing is : een geheugenkaartje in je GPS-toestel stoppen. 
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Bij sommige oude toestel-types zal Garmin Express echter geen rekening w

Of misschien heb je eenvoudigweg geen zin om een geheugenkaartje in je GPS

In die gevallen kies je ervoor om een kleinere regio op je GPS

kaartmateriaal óók op de computer installeert : zo kan je later met het programma Garmin MapInstall bijkomende 

kaartregio’s selecteren en vanaf je computer doorsturen naar een geheugenkaartje (dat je in je GPS
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types zal Garmin Express echter geen rekening willen houden met dat geheugenkaartje.

geen zin om een geheugenkaartje in je GPS-toestel te stoppen.

In die gevallen kies je ervoor om een kleinere regio op je GPS-toestel te installeren. Zorg er voor dat je het 

al óók op de computer installeert : zo kan je later met het programma Garmin MapInstall bijkomende 

kaartregio’s selecteren en vanaf je computer doorsturen naar een geheugenkaartje (dat je in je GPS
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illen houden met dat geheugenkaartje. 

toestel te stoppen. 

Zorg er voor dat je het 

al óók op de computer installeert : zo kan je later met het programma Garmin MapInstall bijkomende 

kaartregio’s selecteren en vanaf je computer doorsturen naar een geheugenkaartje (dat je in je GPS-toestel steekt). 
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Ziezo, nu kan de kaartupdate verder uitgevoerd worden :

 

Oei ! 

Ik ben vergeten het kaartmateriaal op m’n computer 

Of ik heb een verkeerde regio gekozen …

Geen nood, je kan met het programma Garmin Express een andere regio op je GPS

kaarten ook alleen op de computer installeren zodat je ze in Basecamp kan gebruiken.

Onder de melding “Alles is bijgewerkt” klik je op de blauwe link “Kaartopties”.

Daar heb je vervolgens drie mogelijkheden :

- Wijzig de kaartregio die geïnstalleerd is op 

- Installeer dezelfde kaartregio opnieuw op je GPS

- Installeer het kaartmateriaal (volledig Europa !) op je computer, voor gebruik in Basecamp.
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verder uitgevoerd worden : 

 

Ik ben vergeten het kaartmateriaal op m’n computer te installeren. 

Of ik heb een verkeerde regio gekozen … 

je kan met het programma Garmin Express een andere regio op je GPS-toestel installeren, of je kan d

kaarten ook alleen op de computer installeren zodat je ze in Basecamp kan gebruiken. 

Onder de melding “Alles is bijgewerkt” klik je op de blauwe link “Kaartopties”. 

Daar heb je vervolgens drie mogelijkheden : 

Wijzig de kaartregio die geïnstalleerd is op je GPS-toestel 

Installeer dezelfde kaartregio opnieuw op je GPS-toestel 

Installeer het kaartmateriaal (volledig Europa !) op je computer, voor gebruik in Basecamp.
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toestel installeren, of je kan de 

Installeer het kaartmateriaal (volledig Europa !) op je computer, voor gebruik in Basecamp. 
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Deze handleiding werd samengesteld op 02/09/2015 op basis van Garmin Express printscreens die dateren van 

04/2015. 

Aangezien Garmin constant wijzigingen aanbrengt aan hun software-producten is het voor ons niet mogelijk om bij 

elke wijziging een nieuwe handleiding te maken. Hier of daar kunnen mettertijd dus wel verschillen optreden tussen 

hetgeen u in onze handleiding terugvindt en hetgeen er in Garmin Express wordt weergegeven. Maar zolang de 

werkwijze in grote lijnen dezelfde blijft, kan deze handleiding een goede leidraad bieden. 

Indien het toch niet zou lukken om het kaartmateriaal op uw GPS-toestel en/of uw computer bij te werken, kan u 

altijd contact opnemen met onze Waypoint medewerkers, voor meer info over de GPS- en computer-update services 

die door Waypoint aangeboden worden. 


