Denit handleiding E-mail programma instellen
in Outlook 2010
Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een E-mail programma in te
stellen in Outlook 2010.
In deze handleiding dient u de opties betreffende het SSL certificaat uit te schakelen. Een SSL
certificaat beveiligt 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 kunt u het beste de opties die
gerelateerd zijn aan SSL versleuteling uitschakelen.

1. Ga in het menu van Outlook 2010 via Bestand naar Info en klik op Account toevoegen om een
nieuw account aan te maken.

2. Selecteer de optie Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren.
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3. Selecteer Internet-e-mail en klik op de knop Volgende >.

U krijgt vervolgens het onderstaande scherm te zien.
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Vul bij het veld Naam uw eigen naam in.
Bij E-mailadres vult u uw e-mailadres in.
Bij het uitklapmenu Type account kiest u: IMAP
Bij Server voor inkomende e-mail moet staan: mail.uwdomeinnaam.extensie.
Bij Server voor uitgaande e-mail (SMTP) dient u de uitgaande SMTP server van uw internet
provider in te vullen.
Vul bij Gebruikersnaam uw loginnaam in.
Bij het veld Wachtwoord geeft u het wachtwoord op dat bij uw loginnaam hoort.
Vink de optie Wachtwoord onthouden aan als u niet elke keer uw wachtwoord wilt
opgeven wanneer u Outlook 2010 start.
De optie Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken kunt u
desgewenst uitschakelen.

Klik op de knop Meer instellingen... en klik vervolgens op de tab Server voor uitgaande e-mail.

Vink de volgende optie aan: Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie
vereist.
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Klik op de tab Geavanceerd.





Selecteer achter Gebruik het volgende type versleutelde verbinding in beide gevallen de
optie Geen
Vul achter Inkomende e-mail (IMAP): het getal 143 in.
Verander het getal bij Uitgaande e-mail (SMTP) naar: 587 of 25.
Klik op de knop OK.

U bent terug bij een eerder venster, klik hier op de knop Volgende>
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Klik op de knop Voltooien om het aanmaken van het e-mail account af te ronden. U bent terug
bij een eerder venster, klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het hoofdvenster van
Outlook 2010.
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