
Mail adresgegevens 
Deze handleiding betreft een korte instructie hoe u een (pop) mail account kunt instellen voor 

Outlook. 

Allereerst ontvangt u mail gegevens van ons, zoals het onderstaande voorbeeld.  

Deze gegevens dient u zelf goed in beheer te houden. 

Username: info@uwdomeinnaam.nl 

Password: wordt aangeleverd.  

Pop3 Server: mail.uwdomeinnaam.nl 

Smtp Server: mail.uwdomeinnaam.nl 

U kunt tevens met deze gegevens ook altijd en overal via de webmail inloggen. De juiste link betreft 

dan uw domeinnaam en voert u hier achter /webmail aan, zoals het voorbeeld. 

http://www.domeinnaam.nl/webmail 

Mail account instellen 

 
Stap1  

Ga in Outlook naar het tabblad ‘bestand’ rechtsboven. Klik dan op ‘Account instelling’ en selecteer 

de optie. 

 

mailto:info@uwdomeinnaam.nl
http://www.domeinnaam.nl/webmail


Stap2 

Selecteer ‘Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren’. En klik op ‘volgende’ 

om naar de volgende stap te gaan. 

 

Stap3 

Dan kiest u voor ‘Internet e-mail (Verbinding maken met uw POP of IMAP server..)’ en ga verder 

met de volgende stap.  

 

  



Stap4 

Voer de door ons aangeleverde gegevens zoals het onderstaande voorbeeld in. Hierbij geld dat de 

server voor inkomende mail en uitgaande mail dezelfde instelling ingevoerd mag worden.  

Dus mail.uwdomeinnaam.nl. Als voorbeeld is hier een mail account voor 3wmedia.nl aangemaakt.  

 

Zodra de gegevens ingevuld zijn, klikt u direct op ‘meer instellingen’ om een aantal specifieke 

instellingen uit te voeren.  

 

Stap5 

In het pop up venster onder het tabblad ‘server voor uitgaande e-mail’ dient u het vinkje in te 

schakelen. (Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende mail). 

 



Stap6 

Ga vervolgens naar het tabblad ‘geavanceerd’ en voer bij de uitgaande e-mail (SMTP) ‘587’ in. 

Standaard staat deze op poort 25, maar dit is voor het gebruik niet correct.  

Klik onderstaand op ‘OK’ om het popup venster af te sluiten. 

  

  



Stap7 

U bent weer terug bij het eerste invoerscherm. Nadat u de bovenstaande instellingen uitgevoerd 

heeft, kun u eventueel ‘uw accountinstelling testen...’ of op de knop ‘volgende’ klikken. Om de 

instellingen af te ronden.  

 

 

Gefeliciteerd u heeft uw mail pop account aangemaakt. 

Mochten er nog vragen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

3w Media B.V. - Eindhoven 

Geldropseweg 163a   

5613 LM Eindhoven   

E-mail:  info@3wmedia.nl  

Telefoon: +31 (0)88 396 33 42  


