Het installeren en/of toevoegen van een mail account bij
windows live mail (Windows Live Essentials 12) en het
verwijderen ervan.
Als u uw mail programma voor de eerste keer opent wordt u er automatisch
naartoe geleid. Maar als u een bestaande mail account toe wilt voegen dan
klikt u links boven op het tabje op accounts.

Dan klikt u op email.

Daarna komt u bij het schermpje zoals dat u op het begin er automatisch
naartoe geleid word. Bij emailadress: vult u uw emailadres in. Dus in mijn
voorbeeld is het dus damian.balaza@mediaversa.nl
Bij wachtwoord vult u het wachtwoord in dat hoort bij dat desbetreffende
email.
Als u het kruisje aanvinkt dat vraagt om uw wachtwoord te onthouden dan
hoeft u het in de toekomst niet elke keer in te blijven typen.
Bij het hokje dat vraagt welke naam hij nu moet laten zien als u berichten
verstuurd kunt u een willekeurige naam invullen. In mijn voorbeeld heb ik

dus mijn voornaam gekozen.
Daarnaast moet u er ook voor zorgen dat u het hokje aanvinkt wat vraagt
om handmatig de server instellingen te configureren. En vervolgens klikt u
op volgende (next).
Dus zo komt het er dus uit te zien:

Daarna zorgt u ervoor dat u als server type imap kiest.
Als server adress vult u in: mail.(domeinnaam).(nl/be/com/eu etc.)
Bij (domeinnaam vult u de naam van uw domein in (dus bijvoorbeeld
mediaversa).
Bij (nl/be/com/eu etc.) vult u in wat er achter de punt van uw domeinnaam
staat. dus bijvoorbeeld bij mediaversa.nl zou ik .nl er achter moeten
zetten. In mijn voorbeeld gebruik ik dus: mail.mediaversa.nl
Als poortnummer schrijft u 587.
Het vinkje waarbij dat die vraagt om een beveligde connectie eraan toe te

voegen met behulp van SSL laat u uit.
Bij authenticate using kiest u voor Clear text.
Bij het hokje waarbij er wordt gevraagd om uw gebruikersnaam in te vullen
vult u uw volledige emailadres in. Dus in mijn voorbeeld:
damian.balaza@mediaversa.nl
Bij de uitgaande server informatie vult u ook uw volledige email adres in.
Dus in mijn voorbeeld damian.balaza@mediaversa.nl.
Als poortnummer vult u 587 in. De 2 hokjes eronder kunt u uitgevinkt laten.
Bij de ene hokje vraagt die om een SSL beveiliging.
Bij de andere hokje wordt er om een authenticatie bevestiging gevraagd.
Dus zo komt er alles uit te zien vanuit mijn voorbeeld:

Daarna wordt er gevraag om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te
vullen zoals u die van Mediaversa gekregen hebt.

Die vult u dan uiteraard in. U kunt drukken op remember password
(wachtwoord onthouden) om ervoor te zorgen dat u het niet steeds
opnieuw in hoeft te vullen.
Daarna hebt u een werkende mailaccount dat is toegevoegd aan uw mail
programma.
Om uw mailaccount te verwijderen moet u de volgende stappen doen:
U klikt erop in de lijst:

U drukt op de knop (delete) op uw toetsenbord. Dan wordt er om een
bevestiging gevraagd of u het zeker wilt verwijderen en daarbij klikt u op ok.

