Account toevoegen in Windows Live Mail
Start het programma Windows Live Mail (Via de Start button > Alle programma’s > Windows Live Mail).
Ga via het menu bovenin het scherm naar Extra > Accounts, u ziet nu onderstaande afbeelding (fig. 1).
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Klik op Toevoegen, u ziet nu onderstaande afbeelding (fig. 2).
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Selecteer E-mailaccount en druk op Volgende, u ziet nu onderstaande afbeelding (fig. 3.)
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Vul uw E-mailadres en wachtwoord in zoals u heeft verkregen van WebAttic.
Vul een Schermnaam naar keuze in en druk op Volgende, u ziet nu onderstaande afbeelding (fig.4).

Figuur 4
Vul hier de “Inkomende server” (POP3) zoals verkregen van WebAttic, bv mail.uwdomeinnaam.nl
Vul bij de Aanmeldings-ID het volledige emailadres in, bv info@uwdomeinnaam.nl
Vul bij “Uitgaande server” (SMTP) de server van uw eigen internet provider in.
Onderaan deze handleiding vindt u een lijst van internet providers.
Laat alle checkboxes zoals ze zijn, dus niet aangevinkt.
Druk op Volgende en hierna op Voltooien. Uw nieuwe e-mail account is nu klaar voor gebruik.

Om te voorkomen dat uw mailbox op de server vol loopt moet u nog een instelling
controleren.
Ga via het menu bovenin het scherm naar Extra > Accounts, u ziet weer fig. 1.
Selecteer uw account en druk op ‘Eigenschappen’. Ga naar tabblad ‘Geavanceerd’, zie
fig. 5.
Controleer bij ‘Bezorging’ of uw instellingen overeenkomen met onderstaande afbeelding.
Indien de e-mailberichten, nadat u ze heeft ophaalt, namelijk niet van de server verwijdert
worden, zal de server vol lopen. Hierdoor zou u dan geen e-mail meer kunnen
ontvangen.
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Internetproviders
C
Caiway – smtp.caiway.nl
CanalDigitaal – outgoing.canaldigitaal.nl
Concepts – smtp.concepts.nl
G
Glashelder – smtp.glashelder.nl
H
Heldenvan.nu – smtp.heldenvan.nu
K
KickXL – smtp.kickmail.nl
Kliksafe – smtp.kliksafe.nl
KPN – mail.kpnmail.nl
L
Lijbrandt – smtp.lijbrandt.nl
O
On – mail.on.nl
Online.nl – smtp.online.nl
OnsBrabantNet – mail.onsbrabantnet.nl
P
Plinq – smtp.mijnplinq.nl
S
Scarlet – smtp.scarlet.nl
Signet – mx.signet.nl
Solcon – mail.solcon.nl
Sollie.Comm – smtp.sollie-dsl.nl
T
Tele2 – smtp.tele2.nl
Telfort – smtp.telfort.nl
Trined – smtp.trined.nl
Tweak – smtp.tweak.nl
U
UPC – smtp.upcmail.nl
W
Wisper – mail.wisper.nl
X
XMS – smtp.xmsnet.nl
XS4ALL – smtp.xs4all.nl
XSyou – smtp.xsyoumail.nl
Z
Zeelandnet – mail.zeelandnet.nl
Ziggo – smtp.ziggo.nl
Deze lijst is van februari 2013, uw provider kan de server instellingen hebben aangepast.

