
 
 

Handleiding 

E-mail instellingen 
 

Om uw mail te lezen, kunt u gebruik maken van een willekeurig mailprogramma, bijvoorbeeld 
Outlook. 
 

 
Om u email in te stellen volgt u onderstaande stappen. Elk mailprogramma heeft de instellingen op een andere 
plaats zitten, maar hieronder vindt u alle benodigde gegevens om uw email in te stellen. 

 
 
 

 Klik op Start, vervolgens op Instellingen (of Settings) daarna op Configuratiescherm of (Control Panel).  

 Dubbelklik op het icoon: Mail of E-Mail of Post  

 Kies e-mailaccounts configureren  

 Kies nieuwe e-mailaccount aanmaken  

 Kies POP3 (of IMAP) en klik op volgende  

 Vul nu uw gegevens in die u van ons hebt ontvangen:  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Naam 
 

E-mailadres 
 

Gebruikersnaam 
 

 
Uw naam, bijvoorbeeld Piet Fictief 
of Fictief Bedrijf. 
 

 
Vul het e-mailadres in dat u gaat 
gebruiken, bijvoorbeeld 
info@uwdomein.nl 
 

 
Het volledige emailadres, 
bijvoorbeeld info@uwdomein.nl. 
 
Uw loginnaam voor uw email is 
gelijk aan het hele e-mailadres! 
 
 

Wachtwoord 
 

POP3 server Uitgaande e-mail 

 
Uw wachtwoord voor het ophalen 
van uw e-mail; dit wachtwoord 
heeft u van ons gekregen. 
 

 
Vul hier in: pop3.uwdomein.nl  
Waarbij de domeinnaam natuurlijk 
uw eigen domeinnaam is. 
 
Als Type Account kunt u kiezen voor 
POP3, of IMAP of HTML.  
 

 
Gebruik hiervoor de SMTP-server 
van uw Internet Access Provider.  
( bv. smtp.uwprovider.nl ) 

Voorbeeld 
 
 
U heeft een ADSL aansluiting van KPN met adsl-direct 
als produkt. Uw instellingen voor het ophalen en 
verzenden van email worden dan:  

Ophalen (pop3): pop3.uwdomein.nl 

Verzenden (smtp): mail.direct-adsl.nl 

 

 
 

Internet Provider SMTP server 
 

12Move smtp.12move.nl 

A1 mail.a1.nl 

A2000 Zie chello 

Acon mail.acon.nl 

Bart mail.bart.nl 

Biscon smtp.biscon.nl 

Bos mail.bos.nl 

Box mail.box.nl 

Bit smtp.bit.nl 

Capitol Online mail.capitolonline.nl 

Casema mail.acon.nl 

Castel mail.bart.nl 

Chello smtp.arnhem.chello.nl 

Chello smtp.brabant.chello.nl 

Cistron smtp.cistron.nl 

Cobweb mail.cobweb.nl 

Compuserve Classic smtp.compuserve.com 

Compuserve 2000 smtp.cs.com 

Concepts mail.concepts.nl 

Cuci smtp.cuci.nl 

Cybercomm smtp.cybercomm.nl 

 

 
 

HULP OP AFSTAND 

Ondersteuning van de helpdesk met hulp op afstand is 
ook mogelijk. Belt u vooraf even met onze helpdesk. 
Telefoonnmmers: kijk hiervoor op www.izigo.nl of 
www.yoron.nl  
 
 
 
 

mailto:info@uwdomein.nl
http://www.izigo.nl/
http://www.yoron.nl/


 
 

Dataweb smtp.dataweb.nl 

DDS smtp.dds.nl 

Demon post.demon.nl 

Enternet smtp.enternet.nl 

Etrade mail.username.etrade.nl 

Euronet smtp.euronet.nl 

ExpressoWeb / Bart mail.bart.nl 

Freeler smtp.freeler.nl 

Gateway to Internet mail.e-post.nl 

GlobalXS smtp.globalxs.nl 

HCCnet smtp.hccnet.nl 

Het Net mailhost.hetnet.nl 

Home mail.home.nl 

IAE mail.iae.nl 

IAF mail.iaf.nl 

IGR mail.igr.nl 

Inn mail.inn.nl 

IPR mail.ipr.nl 

Interbox mail.box.nl 

Interstroom smtp.interstroom.nl 

Introweb smtp.introweb.nl 

Kabelfoon smtp.kabelfoon.nl 

KeyAccess mailhost.castel.nl 

Knoware smtp.knoware.nl 

KPN Direct mail.direct-adsl.nl 

Libertysurf smtp.libertysurf.nl 

Luna smtp.luna.nl 

Macon smtp.macon.nl 

Miconnet smtp.miconnet.nl 

Multiweb smtp.multiweb.nl 

MyWeb mail.username.myweb.nl 

Netland smtp.netland.nl 

NL net smtp.nl.net 

NokNok geen 

Noord Brabant Net mail.concepts.nl 

OneTel Net mail.onetelnet.nl 

Planet Internet mail.planet.nl 

Plex mailhost.plex.nl 

Quickonline smtp.quickonline.nl 

Rapide smtp.rapide.nl 

RS Net mail.rsnet.nl 

Scarlet smtp.scarlet.nl 

Solcon mail.solcon.nl 

Superweb mail.superweb.nl 

Support Net smtp.supportnet.nl 

Talkline smtp.talkline.nl 

Tebenet mail.tebenet.nl 



 
 

Tele2 smtp.tele2.nl 

Telebyte smtp.telebyte.nl 

The Internet Plaza (TIP) smtp.tip.nl 

TMFweb mail.username.tmfweb.nl 

UUNet smtp.nl.net 

UwNet smtp.uwnet.nl 

Vinden smtp.vinden.nl 

Wanadoo smtp.wanadoo.nl 

West Brabant Net mail.concepts.nl 

Wirehub smtp.wirehub.nl 

Wish smtp.wish.net 

WorldAccess mail.planet.nl 

WorldOnline smtp.worldonline.nl 

WXS mail.planet.nl 

Xs4all smtp.xs4all.nl 

ZeelandNet mail.zeelandnet.nl 

Zonnet smtp.zonnet.nl 
 
 

  

 


