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Google mail instellingen 
Teksten zijn leidend!  

  

 

  
1. Open een browser en ga naar 

https://mail.google.com  
  

2. Log in met uw persoonlijke 
Gmail-account  

  

  

  
3. Klik rechtsboven op het tandwiel 

icoontje.  

  

  
4. Er zal een menu verschijnen.  

  
5. Klik in het drop-down menu op 

instellingen.  

https://mail.google.com/
https://mail.google.com/
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6. Klik op Accounts en import.  

  

  
7. Klik op “Nog een e-mailadres 

toevoegen waarvan je eigenaar 

bent.”  

 

  

  
8. Er verschijnt een nieuw venster.  

  
9. Vul bij “Naam:” de naam van de 

desbetreffende commissie/tak 
in.  
(bijvoorbeeld: Bestuur, Ocean  
team of Evenementen)  

  
10. Vul bij E-mail adres het 

volledige e-mailadres in.  
  

11. Vink “beschouwen als alias” 

aan. En klik op volgende stap.  
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12. Op het volgende scherm zult u 

deze instellingen zien.  
  

13. Maak alle velden leeg.  

  
14. Vul het volgende in:  

  
SMTP-server:   
send.one.com   
  
Gebruikersnaam:   
(mailadres)@reddingsbrigadeoss.nl  

  
Wachtwoord:  
(wachtwoord)  

  

 

  

  
15. Controleer of de poort op 993 

staat en de radio-button op 
“beveiligde verbinding via SSL 
(aanbevolen)” staat.  
  

16. Klik op “Account toevoegen”  
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17. Er wordt door Google een mail 

verzonden naar het 
desbetreffende  
Reddingsbrigade account.  

  
18. Ga naar uw mailbox waar u uw 

reddingsbrigade mail ontvangen 

en klik op de mail.  

  

  
19. U heeft nu twee opties: Op 

de link klikken in de mail  
(aanbevolen)  

  
Of  

  
De bevestigingscode kopiëren 

en die plakken in het vorige 

venster.  

  

  
20. Het is nu mogelijk om vanuit uw 

Gmail account te mailen 
namens het reddingsbrigade 
account.  
  

21. Wilt u nog een account 

toevoegen? Herhaal dan deze 

stappen.  
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