
 

 

 

 

 

 

Handleiding e-mail instellen Blackberry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP! 
Om een mail account in te stellen dient u deze eerst aan te maken in het control panel. http://smartpanel.hosting4ever.nl Na het 

inloggen kiest u voor  “mailboxes”. Hier kunt u nu een alias kiezen “alles voor de @” en een wachtwoord aanmaken voor uw 

mailbox. 

http://smartpanel.hosting4ever.nl/


Handleiding voor het instellen van e-mail op uw BlackBerry telefoon. Aan de hand van de stappen volgt u 
eenvoudig een e-mail account toe op uw BlackBerry. 

Stap 1 | Start 
 Kies in het beginscherm voor 'Alles' en druk op de centrale toets 

 

Stap 2 | Installatie starten 
 Ga naar 'Installatie' en druk op de centrale toets 

 

Stap 3 | Installatie 
 Kies voor 'e-mailaccounts' 



 

Stap 4 | Internet e-mailaccount 
 Selecteer 'Internet-e-mailaccount' 

 

Stap 5 | E-mail instellen 

 Kies voor 'Overig' en druk op de centrale toets 

 
 

 



Stap 6 | Account gegevens invullen 
 E-mailadres: uw volledige e-mailadres 
 Wachtwoord: uw e-mail wachtwoord 
 Klik op 'Doorgaan' 

 

Stap 7 | Opties voor synchroniseren 
Let op! Deze optie is niet verplicht 

 Kies eventueel beschikbare te synchroniseren opties en vink deze aan 
 Klik op 'Doorgaan' 
 Kies in het scherm 'Activeren voltooid' voor 'OK' en klik op de centrale toets 

 

Stap 8 | E-mail account instellen 
 Kies in het scherm 'Installatie' voor 'E-mailaccounts' 



 

Stap 9 | E-mail account instellen 
 Kies het zojuist aangemaakte e-mailaccount 
 Kies voor de menu toets 
 Klik op 'Bewerken' 
 Klik op de centrale toets 

 

Stap 10 | Gegevens invullen 
 E-mailadres: uw volledige e-mailadres 
 Naam van e-mailaccount: naam van uw e-mailaccount. Deze naam is zichtbaar in uw beginscherm 
 Uw naam: uw naam 
 Klik op 'Opslaan' 

 



Stap 11 | Uw e-mailaccount is aangemaakt 
Zet uw BlackBerry uit en start deze opnieuw om de instellingen te activeren. U kunt nu gebruik maken e-mail 
op uw BlackBerry.  

 


