Toevoegen van je Garden Connect
mailaccount aan Outlook
Hieronder lees je hoe je je Garden Connect mailadres aan Outlook toe kunt voegen.
Lukt het je niet om je e-mailadres in te stellen op de door jou gewenste wijze? Dan
adviseren we je om een systeembeheerder te vragen jou hiermee te helpen of kijk op
www.studentaanhuis.nl voor een betaalbaar alternatief.
Omdat er 100-en manieren zijn om je e-mail in te stellen in vele programma’s bieden
wij, anders dan deze handleiding, geen gratis support.

Benodigdheden
Voor het instellen van de mail heb je een aantal dingen nodig:
1. Je gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord. Deze heb je als het goed is van
ons ontvangen.
Indien je je wachtwoord niet (meer) weet kun je een mailtje naar
support@gardenconnect.com sturen. Wij slaan wachtwoorden nooit op. Wij
zullen het wachtwoord (na akkoord) voor je resetten en je het nieuwe
wachtwoord dan toesturen.
2. De servergegevens voor je mailaccount.
Deze heb je als het goed is ontvangen in de mail met gebruikersnaam en
wachtwoord, indien je deze niet meer hebt kan je een mailtje sturen naar
support@gardenconnect.com.
3. De gegevens van de SMTP server van je internetprovider.
Deze heb je nodig om je mail te kunnen versturen. Op de volgende pagina vind je
ook een lijst meet de meeste SMTP servers per provider. Indien je deze niet kunt
terugvinden op de lijst kan je deze, over het algemeen, ook terugvinden op de
website van je provider.

Je mail instellen

Om je mail in te stellen ga je als eerst naar het configuratiescherm, deze kan je
eventueel terugvinden via de zoekfunctie in Windows.

Rechtsboven in het configuratiescherm is een zoekbalk voer hier “mail” in om de
mailinstellingen tevoorschijn te krijgen.
Indien je hier geen optie voor mail te zien krijgt kan het zijn dat Outlook nog niet eerder
is opgestart. In dit geval het geval is start je Outlook op, voer hier de eerst gevraagde
stappen uit om Outlook in te stellen en sluit Outlook weer af. Nu zou je de mail
instellingen terug moeten kunnen vinden via de zoek functie in het configuratiescherm.

De naam van de instellingen zal per programma verschillen, in dit geval maak ik gebruik
van Microsoft Outlook 2016. Klik nu op “Mail” om de instellingen te openen.
In het volgende scherm kies je voor “E-mailaccounts…”.

Nu krijg je een scherm te zien met hierin alle al geïnstalleerde emailaccounts. Indien je
er al een hebt welke je wilt wijzigen klik je op “Wijzigen…” om dit account te wijzigen.
Indien je een nieuw account toevoegt (dit zal in de meeste gevallen het geval zijn) kies je
voor “nieuw…”.

In het volgende scherm word gevraagd hoe je je account wilt toevoegen. Dit gaan we
doen met de handmatige instellingen. Kies hier voor “Handmatige instellingen of extra
servertypen” en klik op “volgende”.

Nu zal er worden gevraagd welk accounttype je wilt gebruiken, kies hier voor “Pop of
IMAP” en kies “Volgende”.

Nu krijg je een scherm te zien met een aantal velden welke ingevuld moeten worden.
Vul hier de velden als volgt in:
1. Naam – Dit is de naam welke je de mailbox wilt geven. Bijvoorbeeld “Info Garden
Connect”.
2. Emailadres – Hier voer je het emailadres in welke je wilt gebruiken.
3. Type account – Hier kies je het type account welke je wilt gebruiken, POP of
IMAP, wat het verschil tussen de twee is kun je hier lezen.
4. Server voor inkomende e-mail – Voer hier de mailserver voor je email in. Dit zal
in de meeste gevallen mail.jouwdomeinnaam.xx zijn. Je kunt deze gegevens ook
terugvinden in de mail welke je van ons hebt ontvangen.
5. Server voor Uitgaande e-mail (SMTP) – vul hier de smtp.gardenconnect.com in.
6. Gebruikersnaam – De gebruikersnaam is gelijk aan je emailadres.
7. Wachtwoord – Voer hier het wachtwoord in welke je van ons hebt ontvangen.

Wanneer je alle velden hebt ingevoerd klik je op “Meer instellingen…” om verder te
gaan:

In het volgende scherm heb je 3 tabjes: Algemeen, Server voor uitgaande e-mail en
Geavanceerd. Kies hier als eerste voor ”Server voor uitgaande e-mail”.

Zorg dat hier “Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist” is
aangevinkt. Kies nu voor het tabje “Geavanceerd”.

Vul hier de instellingen in zoals aangegeven:
Indien je gebruik maakt van POP:
Poortnummer: 110
SSL (beveiligde verbinding): nee
Indien je gebruik maakt van IMAP:
Poortnummer: 143
SSL (beveiligde verbinding): nee
Voor de Uitgaande email (SMTP) gebruik je de volgende instellingen:
Poortnummer: 465
SSL (beveiligde verbinding): ja
Voer bij Pad van de Hoofdmap “Inbox” in.

Wanneer je alle instellingen hebt ingevoerd klik je op “OK” om deze op te slaan. Klik dan
op “Volgende” om de installatie van het mailaccount af te ronden.

Nu kan je Outlook openen en zou de mail (indien deze er al is) aan moeten komen. We
raden aan om even te testen of je mail kunt ontvangen en verzenden. Dit kun je doen
door vanaf een ander emailadres een mailtje naar het zojuist ingestelde adres een
mailtje te sturen. Hier kan je dan op reageren om te zien of je mail ook kunt verzenden.
Lukt het je niet om je e-mailadres in te stellen op de door jou gewenste wijze? Dan
adviseren we je om een systeembeheerder te vragen jou hiermee te helpen of kijk op
www.studentaanhuis.nl voor een betaalbaar alternatief.

