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Office Outlook mail instellingen  

Teksten zijn leidend!  

  

  

  
1. Start Office Outlook op  

  
2. Klik op “Bestand”  

  

  

  
3. Klik op “Account toevoegen”. Er 

verschijnt een nieuw venster.  
  

  

  
4. Klik op de radio-button 

“Handmatige instellingen of 
extra servertypen”  
  

5. Klik op “volgende”  

  

  

6. Kies voor “POP of IMAP”, en klik 

op “volgende”.  
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7. Vul de volgende gegevens in:  
Naam:   
De naam van de commissie of tak  
  
E-mailadres:   
(mailadres)@reddingsbrigadeoss.nl  
  
Type account:   
IMAP  
  
Server voor inkomende e-mail:  
imap.one.com 
  
Server voor uitgaande e-mail: send.one.com  
  
Gebruikersnaam:  
(mailadres)@reddingsbrigadeoss.nl  
  
Wachtwoord:  
(wachtwoord)  

  

  
8. Controleer de gegevens met 

de afbeelding hiernaast.  
  

9. Klik op “Meer instellingen …” 

een nieuw venster verschijnt.  
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10. Controleer of het mailadres 
bij “Algemeen” klopt met het 
opgegeven mailadres.  
  

11. Klik op “Server voor 

uitgaande e-mail”  

  

  
12. Vink “Voor de server voor 

mijn uitgaande e-mail (SMTP) 
is verificatie vereist” aan.  
  

13. Controleer of de radio-button 
op “Dezelfde instellingen 
gebruiken als voor mijn 
inkomende e-mail”.  
  

14. Klik op “Geavanceerd”.  
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15. Verander “Gebruik het 
volgende type versleutelde 
verbinding:” “geen” naar  
“SSL” (voor beiden!) 

  
16. Controleer of het poort 

nummer van de “inkomende 
e-mail (IMAP):” “993” is.  
  

17. Controleer of het poort 
nummer van “Uitgaande email 
(SMTP):” “465” is.  
 
 

18. ” Vul bij pad van de hoofdmap 
“INBOX” in (zonder “ ”) 
  

19. Klik op “OK”  

  

  

  
19. Controleer of de gegeven 

overeen komen.  
  

20. Klik op “Volgende”  
Een nieuw venster verschijnt.  

  

  
21. Wacht totdat je beide vinkjes 

ziet.  
  

22. Klik op sluiten.  
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23. U kunt vanaf nu mailen met 

uw reddingsbrigade account.  
  

24. Desgewenst kunt u nog een 

ander account toevoegen.  

  


