
 

Raadplegen mail 
 

Ontvangen gegevens voor dit voorbeeld:  
Gebruikersnaam: naam@domein.be  
Paswoord: 123456789  
Mail server: mail.domein.be  
 

Outlook  
Voorbeeld voor het opzetten van een MS Outlook Express mail client op een MS Windows 
platform.  
 
1. Open MS Outlook Express.  
2. Klik in het menu op Tools -> Accounts  

 
 
 
3. Kies het tabje Mail en klik op Add -> Mail 



 
 
4. Vul uw naam in en klik Next  

 
 
 
5. Vul uw e-mail adres in (naam@domein.be) en klik Next  



 
 
6. Kies POP3 of IMAP, beide zijn mogelijk.  

 
 



 
7. Vul de naam in van uw mail server en vul eveneens de naam in van de uitgaande mailserver 
(hier kan u de uitgaande mail server van uw Internet provider nemen of opnieuw mail.domein.be 
invullen. Klik next.  

 
 
8. Vul uw gebruikersnaam in (naam@domein.be dus ook het gedeelte achter de @) en uw 
paswoord. Klik Next. 



  
 
9. Klik Finish en Close. Klaar!  
 
10. Smtp relay via de eigen mail.domein.be server gaat pas kunnen als je eerst mail ophaalt 
(zodat de server smtp relay vanaf de gebruikte pc nadien kan toelaten). Doe daarom het 
volgende voor MS Outlook (dat bij opstarten eerst probeert mail te verzenden): Tools -> Options -
> Send -> "Send messages immediately" deselecteren.  
 
Uw Outlook client is klaar voor gebruik.  
 

Webmail  
U kan uw mail ook raadplegen via web toegang.  
 
1. Open http://webmail.domein.be  
2. Log in met uw gebruikersnaam en paswoord.  
3. Je kan nu kiezen uit 3 webmailtoepassingen.  
 
 

IMAP vs POP  
Als u gebruik maakt van IMAP kan u dezelfde mail folders via webmail en uw mail client (Outlook 
of Netscape Messenger bvb) gebruiken. Folders worden dan gesynchroniseerd tussen de server 
en de client. Let wel op uw quotum op de server in dit geval. Als u synchroniseert kan het gebruik 
van uw quotum op de server snel oplopen.  
Als u webmail toegang gebruikt en daarnaast een POP client kan u de mails die bekeken zijn via 
de webmail nog wel afhalen via POP. Op de POP client kan u zelf instellen of een copie van de 
mails op de server blijft staan of niet. Indien u een copie laat staan, let dan ook op uw quotum.  
Als mail hosting provider preferen we dat u de mails via POP afhaalt van de server (zonder een 
copie te laten staan) en dat u de webmail toegang gebruikt voor remote work. Op deze manier 



kan u nooit in de problemen komen door het overschrijden van uw quotum en heeft u overal 
toegang tot uw mails.  
Een online tool om uw resterende quotum te bekijken zal in de toekomst ter beschikking staan. 


