E-mail instellen in Apple Mail (iOS)
Voor het instellen van de e-mail voor uw Apple Mail op uw iPhone/iPad klikt u
onder ‘Instellingen’ op ‘Mail, Contacten, Agenda’ en hierna drukt u op ‘Nieuw
Account’, vervolgens klikt u op: ‘Anders’.

Klik nu op ‘Voeg mailaccount toe’.

Vul nu de gegevens in zoals op onderstaande afbeelding en druk op ‘Volgende’

Vul nu de gegevens in zoals op onderstaande afbeelding en druk nogmaals op
‘Volgende’

Uw e-mail account is ingesteld, druk nu op ‘Bewaren’ om het account toe te
voegen.

Mocht u bij het verwijderen van e-mail de onderstaande melding krijgen, dan
adviseren wij u het volgende te doen:
“ ‘Bericht kan niet worden verplaatst’
het bericht kan niet worden verplaatst naar de postbus ‘Prullenmand’ ”
Ga op uw iPhone/iPad naar ‘Instellingen’, vervolgens klikt u op ‘Mail, Contacten, Agenda’ , klik hierna op ‘Snelnet’
onder ‘ACCOUNTS’, klik nu op uw account onder ‘IMAP’, scroll vervolgens naar onderen en druk op ‘Geavanceerd’,
druk nu op ‘Concepten’ onder ‘POSTBUSINSTELLINGEN’, klik onder ‘OP DE SERVER’ op Drafts.
Doe dit nu hetzelfde voor de mappen:
Verstuurd, ‘Sent’
Verwijderd ‘Trash’
Archief ‘Archives’
Ga nu terug door te drukken op ‘Accounts’ en klik rechtsboven op ‘Gereed’.

Voor het toevoegen van een extra postbus adviseren wij u onderstaande acties
uit te voeren:
Als eerste gaat u naar 'Instellingen', vervolgens drukt u op 'Mail, Contacten, Agenda’.
Hierna drukt u op 'Snelnet' onder het kopje 'ACCOUNTS', vervolgens drukt u onder 'IMAP' op uw snelnet account.
Nu drukt u op 'Geavanceerd' en scrolt u naar onderen. Bij 'Voorvoegsel IMAP-pad' vult u in: INBOX (met
hoofdletters).
Nadat u dit heeft ingevuld drukt u linksboven op 'Account' en drukt u hierna op 'Gereed'.
Nu kunt u de gewenste postbus aanmaken. Dit doet u als volgt:
U drukt op 'Mail', vervolgens klikt u op 'Outlook' en drukt u hierna op uw Snelnet account onder 'ACCOUNTS'.
Rechtsboven drukt u op 'Wijzig' en klikt u op 'Nieuwe postbus'. Nu geeft u een naam aan uw postbus en drukt u
vervolgens op 'Bewaar'.

