
Hoe je een e-mail account 
toevoegt op je computer en 
smartphone 
 
Een professioneel e-mailadres is echt 
nodig 
 
Als ondernemer is het belangrijk dat je een e-mailadres hebt op je 
bedrijfsnaam. 
 
Dus geen jebedrijfsnaam@hotmail.com of 
jebedrijfsnaam@gmail.com, maar ilse@bedrijfsnaam.be of 
info@bedrijfsnaam.be. 
 
Zo’n e-mailadres aanmaken is super eenvoudig als je het domein 
hebt. 

 
Je e-mailaccount toevoegen op je Mac 
mailprogramma 
 
Als ik een website maak voor klanten, maak ik ook altijd een 
professioneel e-mailadres aan, maar niet iedereen weet hoe je dat 
e-mailadres dan kunt toevoegen in je mailprogramma. 
 
Daarom heb ik er een filmpje over gemaakt. 
 
(Het filmpje gaat over het mailprogramma in Mac, maar als je met 
Outlook of een ander programma werkt, volgt het dezelfde principes.) 
 
https://youtu.be/IHeCl0FzJ9c  
 

https://youtu.be/IHeCl0FzJ9c


Als je je hosting bij Kyzoe hebt, moet je dit invullen: 
• Inkomende server: mail.jedomein.ext bv mail.ilselathouwers.be 

in mijn geval 
• Uitgaande server: mail.jedomein.ext bv mail.ilselathouwers.be 

in mijn geval 
 
Als je je hosting bij One.com hebt, moet je dit invullen: 

• Inkomende server: imap.one.com 
• Uitgaande server: send.one.com 

 
Je e-mail account op je iPhone 
 
Als je je mail account ook op je smartphone wil zetten, volg je deze 
stappen: 

1. Ga naar Instellingen 
2. Ga naar Wachtwoorden en accounts 
3. Klik op Nieuwe account 
4. Kies Andere 
5. Kies Voeg e-mailaccount toe 
6. Geef je gegevens in 
7. Klik op Volgende 
8. Bij Server inkomende post vul je bij Hostnaam de gegevens in, 

bv voor Kyzoe mail.mijndomein.be 
9. Bij gebruikersnaam vul je je e-mailadres in 
10. Bij Server uitgaande post vul je bij Hostnaam de gegevens in, 

bv voor Kyzoe mail.mijndomein.be 
11. Klik op Volgende en … klaar 

 
Oh ja, zorg dat IMAP is aangeduid (is normaal standaard 
aangeduid). 
 
Zit je bij One.com, dan vind je hier meer info: mail instellen bij 
One.com 
 

https://help.one.com/hc/nl/articles/115005594285-Hoe-stel-ik-een-e-mailaccount-in-bijv-in-Outlook-
https://help.one.com/hc/nl/articles/115005594285-Hoe-stel-ik-een-e-mailaccount-in-bijv-in-Outlook-


P.S. Instellingen kunnen veranderen als je hosting aanpassingen doet 
achter de schermen. Als ik zorg voor je hosting bij Kyzoe, geef ik altijd 
de juiste instellingen mee als je website wordt opgeleverd. 
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