Handleiding E-mail account instellen in
Windows 10 mail - IMAP
Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een e-mailadres in te
stellen in de e-mail applicatie binnen Windows 10.
In deze handleiding dient u de opties betreffende het SSL certificaat uit te schakelen. Een
SSL certificaat beveiligt de communicatie via het internet. Gegevens zoals
gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die de bezoeker invult kunnen met
een SSL certificaat worden beveiligd. In deze handleiding wordt er geen gebruik
gemaakt van het SSL certificaat. Als u tegen problemen aanloopt of het aangeboden
certificaat niet wenst te accepteren dan kunt u het beste de opties die gerelateerd zijn
aan SSL versleuteling uitschakelen.
De standaard Mail applicatie van Windows 10 biedt geen POP instellingen via de wizard.
Met onderstaande instructies kunt u in het standaard Windows 10 mail programma uw
e-mailadres instellen.
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Mailaccount instellen
1) Open het ‘Start Menu’ door links onderin op het Windows icoontje te klikken
Klik vervolgens op ‘Mail’

2) Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien

Klik hierbij op ‘Account toevoegen’
3) U krijgt nu het keuzemenu te zien waarin u kunt kiezen uit verschillende accounttypes

Kies voor de optie ‘Ander account’ .
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4) U krijgt nu weer een keuzemenu te zien waar u kunt kiezen tussen een Exchange type
account of een internet e-mail type account.

Kies hier voor ‘Internet E-mail’
5) U krijgt nu onderstaand scherm te zien waar uw account gegevens gevraagd worden

-

E-mailadres: Hier vult u het volledige e-mailadres in welke u zelf in uw omgeving heeft
ingesteld
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-

-

Gebruikersnaam: Hier vult u nogmaals het volledige e-mailadres in
Wachtwoord: Vul hier het bijbehorend wachtwoord van uw e-mailaccount in welke u bij het
instellen van het e-mailaccount zelf heeft opgegeven
Accountnaam: Vul hier een zelfgekozen naam in om het account te kunnen onderscheiden
Berichten verzenden met deze naam: Vul hierbij de naam in die anderen te zien krijgen als
afzender
Server voor inkomende e-mail: Vul hier het volgende in; mail.uwdomeinnaam.extensie
waarbij u uwdomeinnaam.extensie wijzigt naar uw eigen domeinnaam en de juiste extensie.
Zet daarachter direct :110. Dit is het juiste poortnummer voor inkomende mail.
Accounttype: Hier kiest u voor IMAP
Server voor uitgaande e-mail (SMTP): Vul hier het volgende in;
mail.uwdomeinnaam.extensie waarbij u uwdomeinnaam.extensie wijzigt naar uw eigen
domeinnaam en de juiste extensie. Zet hier direct :587 achter. Dit is namelijk het juiste
poortnummer voor de uitgaande mailserver.

De opties ‘SSL vereisen voor inkomende e-mail’ en ‘SSL vereisen voor uitgaande e-mail’ dient u uit
te vinken.
Klik vervolgens op ‘Aanmelden’.
U kunt nu testen of de ingestelde gegevens goed zijn verwerkt door uzelf een test e-mail te sturen.
Als alles correct is ingesteld en het werkt is uw mailaccount succesvol ingesteld in uw Windows 10
mail programma.
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