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Email ontvangen

Wanneer u een emailadres heeft aangemaakt, kunt u uw email bekijken via de webmail. Daarnaast kunt u uw email ook ophalen
met een emailprogramma, zoals bijv. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, OS X Mail of met uw smartphone. In dit artikel
vindt u de benodigde gegevens voor het instellen hiervan.

De meeste emailprogramma's bieden de keuze uit twee technieken:

POP3

Met POP3 wordt de email van de server gehaald en enkel op uw pc of smartphone bewaard.

IMAP

Met IMAP worden de emails te allen tijde op de server bewaard. Dit is handig wanneer u de emails op zowel uw smartphone wilt
ontvangen als op uw PC.

Microsoft Outlook

Mailbox instellen in Microsoft Outlook 2007

Maak een nieuw account aan

https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/
https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/




Kies voor handmatig configureren



Kies voor POP / IMAP



Vul de wizard volgens onderstaand voorbeeld



Kies by Type account voor IMAP of POP3, afhankelijk van of u de email op de server wilt laten staan. Met
IMAP blijft de email op de server staan en kan deze ook via webmail geraadpleegd worden. Nadat alles is
ingevuld, klik op Meer instellingen.

Voorbeeld emailadres

In dit voorbeeld wordt webmaster@uwdomein.nl gebruikt. Uiteraard gebruikt u bij het invoeren hier uw eigen
emailadres.



Uitgaande email verificatie

Nadat u op Meer instellingen... heeft geklikt, kies de tab Uitgaande email en vink aan Voor de server voor
uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.

Beveiligde verbinding en poorten

Vul de gegevens onder de tab Geavanceerd zo in dat het correspondeert met onderstaande screenshot:



Pop3

IMAP



SSL zorgt er voor dat uw wachtwoord en email niet kan worden onderschept op bijvoorbeeld een
onbeveiligde of publieke wifi verbinding.

Mozilla Thunderbird

+

Mailbox instellen in Mozilla Thunderbird

iPhone / iPad (iOS)
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+

Mailbox instellen in iOS (iPhone, iPad)

Android

+

Mailbox instellen in Android

Inkomende server

Stel bij inkomende server in: mail.finespun.nl. Vaak wordt de keuze geboden om een beveiligde verbinding
te gebruiken. Deze optie heet SSL/TLS, STARTTLS of staat gewoon beschreven als beveiligde verbinding.
Het is te prefereren deze optie aan te vinken zodat uw wachtwoord niet kan worden afgeluisterd. Als er een
poort moet worden ingevoerd, gebruik dan het volgende overzicht:

● 110 POP3 zonder beveiligde verbinding of STARTTLS
● 995 POP3 met SSL/TLS
● 143 IMAP zonder beveiligde verbinding of STARTTLS
● 993 IMAP met SSL/TLS

Gebruikersnaam & Wachtwoord

De gebruikersnaam is gelijk aan het emailadres. Bijv. info@uwclubdomeinnaam.nl is ook uw
gebruikersnaam.

Uitgaande server (SMTP)

Voor uitgaande email gebruikt u de server van uw internetprovider. Enkele populaire internetproviders:

https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/
https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/
https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/
https://avvswift.voetbalassist.nl/Support/Kenniscentrum/33/


KPN

mail.kpnmail.nl

Tele2

smtp.tele2.nl

Ziggo

smtp.ziggo.nl

Kijk hier voor een meer complete lijst. U kunt ook uw internetprovider om de SMTP gegevens vragen.

Internetprovider onafhankelijke SMTP

Gebruik de door onze aangeboden SMTP als u met het desbetreffende apparaat vaak van
internetverbinding wissels, bijv. een smartphone of laptop. De SMTP server is dan mail.finespun.nl.
Authenticatie is vereist (gebruikersnaam en wachtwoord) en is identiek aan de gebruikersnaam en
wachtwoord voor inkomende mail.

iPhone / iPad (iOS)

-

Mailbox instellen in iOS (iPhone, iPad)

1

Ga naar instellingen
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2

Ga naar E-mail, contacten, agenda's



3

Druk op Nieuwe account



4

Druk op Anders



5

Druk op Voeg mailaccount toe



6

Neem de onderstaande instellingen over



Voorbeeld emailadres

In dit voorbeeld wordt testbox@voetbalassist.nl gebruikt. Uiteraard gebruikt u bij het invoeren hier uw eigen emailadres.

Android



-

Mailbox instellen in Android

1

Maak een nieuw account aan

Voorbeeld emailadres

In dit voorbeeld wordt testbox@voetbalassist.nl gebruikt. Uiteraard gebruikt u bij het invoeren hier uw eigen emailadres.
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2

Kies IMAP

3

Voer uw wachtwoord in



4

Gebruik de onderstaande instellingen voor inkomende mail



5

Gebruik de onderstaande instellingen voor uitgaande mail



SSL zorgt er voor dat uw wachtwoord en email niet kan worden onderschept op bijvoorbeeld een onbeveiligde of publieke wifi
verbinding.

Inkomende server

Stel bij inkomende server in: mail.finespun.nl. Vaak wordt de keuze geboden om een beveiligde verbinding te gebruiken. Deze
optie heet SSL/TLS, STARTTLS of staat gewoon beschreven als beveiligde verbinding. Het is te prefereren deze optie aan te
vinken zodat uw wachtwoord niet kan worden afgeluisterd. Als er een poort moet worden ingevoerd, gebruik dan het volgende
overzicht:

● 110 POP3 zonder beveiligde verbinding of STARTTLS
● 995 POP3 met SSL/TLS
● 143 IMAP zonder beveiligde verbinding of STARTTLS
● 993 IMAP met SSL/TLS

Gebruikersnaam & Wachtwoord



De gebruikersnaam is gelijk aan het emailadres. Bijv. info@uwclubdomeinnaam.nl is ook uw gebruikersnaam.

Uitgaande server (SMTP)

Voor uitgaande email gebruikt u de server van uw internetprovider. Enkele populaire internetproviders:

KPN

mail.kpnmail.nl

Tele2

smtp.tele2.nl

Ziggo

smtp.ziggo.nl

Kijk hier voor een meer complete lijst. U kunt ook uw internetprovider om de SMTP gegevens vragen.

Internetprovider onafhankelijke SMTP

Gebruik de door onze aangeboden SMTP als u met het desbetreffende apparaat vaak van internetverbinding wissels, bijv. een
smartphone of laptop. De SMTP server is dan mail.finespun.nl. Authenticatie is vereist (gebruikersnaam en wachtwoord) en is
identiek aan de gebruikersnaam en wachtwoord voor inkomende mail.

GMail
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