
 

 

 

 

 

 

Handleiding e-mail instellen Mac 
 

 

 

 

 

 

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/


Stap 1 

E-mailaccount toevoegen aan Mail 

Start 'Mail'. Als u Mail voor de eerste keer opstart, krijgt u meteen de wizard te zien. Wanneer u Mail al eerder 
heeft gebruikt volgt u de volgende stappen om de wizard te starten: 

 Klik op 'Mail' in de menu balk 
 Klik op 'Voorkeuren' 
 Klik op 'Accounts' 
 Klik links onderin op '+' 

 

 
 
 

Vul in de wizard de volgende gegevens in en klik op 'Ga door': 

 Volledige naam: uw naam of bedrijfsnaam. 
 E-mailadres: uw volledige e-mailadres 
 Wachtwoord: uw e-mail wachtwoord 

Wanneer nu een waarschuwing getoond wordt over de identiteit van de server mag u klikken op 'Verbind'. 

 
 



 
 
Stap 2 

Server inkomende post 

 Type account: IMAP of POP 
 Beschrijving: Dit is optioneel en enkel voor uw eigen overzicht 
 Server inkomende post: mail.uw-domeinnaam.nl  
 Gebruikersnaam: uw volledige mail adres.  
 Wachtwoord: uw email wachtwoord 

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld klikt u op 'Ga door'. 

 

 

 

 

 

 

 



In het volgende scherm wordt gevraagd hoe u zich bij de server voor inkomende post wil aanmelden. Hier is 
het van belang dat u 'Gebruik SSL' uitvinkt en bij 'Identiteitscontrole' kiest u voor 'Wachtwoord'. 

 
 
 
 

Stap 3 

Server uitgaande post 

De uitgaande mailservers van Hosting4ever.nl maken gebruik van identiteitscontrole. De gebruikersnaam en 
het wachtwoord bij deze stap zijn gelijk aan de gegevens die u bij de inkomende post heeft ingevuld. 

 Beschrijving: Dit is optioneel en enkel voor uw eigen overzicht 
 Server uitgaande post: mail.uw-domeinnaam.nl  
 Gebruikersnaam: uw volledige mail adres  
 Wachtwoord: uw e-mail wachtwoord 



 

 

 

Ook bij de server voor uitgaande post is het van belang dat u de optie 'Gebruik SSL' uitvinkt en 'Wachtwoord' 
kiest als identiteitscontrole. 

 
 
 



 

Stap 4 

E-mailaccount aanmaken en online gebruiken. 

U heeft nu alle gegevens ingevoerd die nodig zijn voor het ophalen en verzenden van uw e-mail. In het 
volgende scherm kunt u controleren of alle gegevens juist zijn ingevuld waarna u aanvinkt dat u het account 
online wil gebruiken. Vervolgens klikt u op 'Maak aan'. 

 
 
 

Stap 5 

Controle server uitgaande post 

Tijdens het aanmaken van het account volgens deze handleiding heeft u al aangegeven dat er voor het 
verbinden met de server voor uitgaande post geen versleuteling via SSL mag plaatsvinden. In sommige 
gevallen wordt dit echter toch ingeschakeld met als gevolg dat u geen email kunt versturen. Om te 
controleren of deze instelling goed is opgeslagen gaat u als volgt te werk: 

 Klik op 'Mail' in de menubalk. 
 Klik op 'Voorkeuren'. 



 

 Kies voor 'accounts' 
 Kies bij 'Server uitgaande post' voor 'Wijzig SMTP-serverlijst' 
 Selecteer in het volgende scherm de smtp-server van uw domeinnaam. 
 Ga naar 'Geavanceerd' 
 Kies voor 'Gebruik aangepaste poort' en vul hiervoor '587' in. 
 Vink indien nodig opnieuw de optie 'Gebruik SSL' uit. 
 Klik op 'OK' 

 

Om deze instellingen op te slaan kan het nodig zijn Mail even te stoppen en opnieuw te starten. Als deze 
instellingen nu behouden zijn gebleven is uw account klaar voor gebruik. 


