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2 POP3 ......................................................................................................................................................................................................... 3 

 

1 IMAP 

Hier wordt uitgelegd hoe je een IMAP-emailaccount toevoegt aan Apple Mail. 

 

MACOS 

Open ‘Systeemvoorkeuren en druk op ‘”Internetaccounts”. Hierna druk je op “Voeg andere account toe…”. Vervolgens 

druk je op “Mail-account”. Nu vraagt de applicatie om uw email-adres en wachtwoord van het ingevoerde email-adres. 

Druk na het invoeren op “Log in”. Er verschijnen nu meer velden die u moet invullen. Indien alle velden zijn ingevuld drukt 

u op “Log in”. 

 

 

Nadat u op “Log in” hebt gedrukt verschijnen er 2 opties. Selecteer hier de optie “Mail” en druk vervolgens op “Gereed”. 

 

Ga nu naar de applicatie “Mail” op uw Macbook, iMac of Mac Mini. Uw email-account staat er nu bij en u kunt email 

ontvangen en versturen. 

 Hier staat het email-adres dat u hebt opgegeven 

 
 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt 

opgegeven 

 Bij dit veld moet u de optie “IMAP” selecteren 

 Hier vult u dit adres in: imap4.interconnect.nl 

 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl 
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IOS 

Open instellingen en druk op “Wachtwoorden en accounts”. Hierna druk je op “Nieuw account”, daarna op “Andere”. 

Vervolgens druk je op “Voeg mailaccount toe”. Nu verschijnen er wat velden, deze vul je in.

 

 

Nadat u op “Volgende” hebt gedrukt verschijnen er 2 opties. Selecteer hier de optie “Mail” en druk vervolgens op 

“Gereed”. 

 

Ga nu naar de applicatie “Mail” op uw iPhone, iPod of iPad. Uw email-account staat er nu bij en u kunt email ontvangen 

en versturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier staat het email-adres dat u hebt opgegeven 

 

 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt opgegeven 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt opgegeven 

 Bij dit veld moet u de optie “IMAP” selecteren 

 Hier vult u dit adres in: imap4.interconnect.nl 

 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl 
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2 POP3 

Hier wordt uitgelegd hoe je een POP3-emailaccount toevoegt aan Apple Mail. 

MACOS 

Open ‘Systeemvoorkeuren en druk op ‘”Internetaccounts”. Hierna druk je op “Voeg andere account toe…”. Vervolgens 

druk je op “Mail-account”. Nu vraagt de applicatie om uw email-adres en wachtwoord van het ingevoerde email-adres. 

Druk na het invoeren op “Log in”. Er verschijnen nu meer velden die u moet invullen. Indien alle velden zijn ingevuld drukt 

u op “Log in”.  

 

 

Nadat u op “Log in” hebt gedrukt verschijnen er 2 opties. Selecteer hier de optie “Mail” en druk vervolgens op “Gereed”. 

 

Ga nu naar de applicatie “Mail” op uw Macbook, iMac of Mac Mini. Uw email-account staat er nu bij en u kunt email 

ontvangen en versturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier staat het email-adres dat u hebt opgegeven 

 
 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt opgegeven 

 Bij dit veld moet u de optie “POP” selecteren 

 Hier vult u dit adres in: pop3.interconnect.nl 

 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl 
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IOS 

Open instellingen en druk op “Wachtwoorden en accounts”. Hierna druk je op “Nieuw account”, daarna op “Andere”. 

Vervolgens druk je op “Voeg mailaccount toe”. Nu verschijnen er wat velden, deze vul je in.

 

 

Nadat u op “Volgende” hebt gedrukt verschijnen er 2 opties. Selecteer hier de optie “Mail” en druk vervolgens op 

“Gereed”. 

 

Ga nu naar de applicatie “Mail” op uw iPhone, iPod of iPad. Uw email-account staat er nu bij en u kunt email ontvangen 

en versturen. 

 

 

 

 

 

  

 Hier staat het email-adres dat u hebt opgegeven 

 

 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw 

email-adres 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt opgegeven 

 Hier staat het wachtwoord dat u hebt 

opgegeven 

 Bij dit veld moet u de optie “POP” selecteren 

 Hier vult u dit adres in: pop3.interconnect.nl 

 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl 


