HANDLEIDING
EMAIL-ACCOUNT INSTELLEN

WINDOWS 10 MAIL
INHOUDSOPGAVE
1

IMAP .......................................................................................................................................................................................................... 1

2

POP3 ......................................................................................................................................................................................................... 2

1

IMAP

Hier wordt uitgelegd hoe je een IMAP-emailaccount toevoegt aan Windows 10 Mail.

WINDOWS 10
Log in op je Windows apparaat en open het start menu (het Windows teken linksonder in je scherm. Type nu
“Instellingen” in en open de applicatie “Instellingen”. Druk hierna op “Accounts”, vervolgd door “E-mail- en app-accounts”.
Druk nu op “Een account toevoegen” en scrol nu naar onder tot je “Geavanceerde configuratie” ziet staan, selecteer dit.
Druk nu op “Internet-e-mail” en vul vervolgens de gegevens in:

 Hier geeft u het email-adres op van u
 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw
email-adres
 Hier vult u uw email wachtwoord op
 Hier vult u de naam in waarmee het account wordt herkend in de mail applicatie
 Vul hier de naam in waaruit de mail verzonden moet worden
 Hier vult u dit adres in: imap4.interconnect.nl
 Bij dit veld moet u de optie “IMAP4” selecteren
 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl

 Schakel deze 4 opties in
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Als alle gegevens zijn ingevuld druk je op “Aanmelden”. Als het account is toegevoegd kun je de mail applicatie van
Windows 10 openen en staat daar het e-mail-account dat je net hebt ingesteld.
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POP3

Hier wordt uitgelegd hoe je een POP3-emailaccount toevoegt aan Windows 10 Mail.

WINDOWS 10
Log in op je Windows apparaat en open het start menu (het Windows teken linksonder in je scherm. Type nu
“Instellingen” in en open de applicatie “Instellingen”. Druk hierna op “Accounts”, vervolgd door “E-mail- en app-accounts”.
Druk nu op “Een account toevoegen” en scrol nu naar onder tot je “Geavanceerde configuratie” ziet staan, selecteer dit.
Druk nu op “Internet-e-mail” en vul vervolgens de gegevens in:

 Hier geeft u het email-adres op van u
 Bij dit veld vult u uw gebruikersnaam in van uw
email-adres
 Hier vult u uw email wachtwoord op
 Hier vult u de naam in waarmee het account wordt herkend in de mail applicatie
 Vul hier de naam in waaruit de mail verzonden moet worden
 Hier vult u dit adres in: pop3.interconnect.nl
 Bij dit veld moet u de optie “POP3” selecteren
 Hier vult u dit adres in: smtp.interconnect.nl

 Schakel deze 4 opties in

Als alle gegevens zijn ingevuld druk je op “Aanmelden”. Als het account is toegevoegd kun je de mail applicatie van
Windows 10 openen en staat daar het e-mail-account dat je net hebt ingesteld.
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