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1. E-mail, uw elektronische post 
 

 
Een van de meestgebruikte toepassingen van internet is de elektronische post:  
e-mail. Als u een abonnement heeft op internet via een internetaanbieder (provider), 
krijgt u een e-mailadres. Met dit e-mailadres kunt u e-mailberichten versturen en 
ontvangen.  
 
De internetaanbieder heeft daarvoor een speciale computer ingericht die het 
versturen en ontvangen van uw mailverkeer regelt. Deze speciale computer wordt 
ook wel mailserver genoemd.  
 
Om een e-mail naar iemand te kunnen sturen, moet de geadresseerde ook een  
e-mailadres hebben. Het maakt verder niet uit waar de geadresseerde woont. Een  
e-mail kunt u net zo gemakkelijk naar iemand in Australië verzenden als naar een 
adres in Nederland.  
 
Aan het verzenden van mail zijn geen andere directe kosten per bericht verbonden 
dan uw abonnement bij uw internetaanbieder en het aantal telefoontikken als u een 
internetverbinding via de gewone telefoonverbinding heeft. Als u beschikt over een 
ADSL- of kabelverbinding betaalt u geen aparte telefoontikken. 
 
Er is geen limiet aan het aantal berichten dat u mag versturen of ontvangen.  
In dit hoofdstuk gaat u e-mailberichten versturen en ontvangen met het programma 
Outlook 2007. 
 
In dit hoofdstuk leert u het volgende: 
 

 starten van Outlook 2007; 
 een e-mailbericht maken; 
 e-mail verzenden en ontvangen; 
 een e-mail openen; 
 bijlagen openen en toevoegen; 
 werken met urgente en niet-urgente berichten; 
 een handtekening maken en aan uw berichten toevoegen; 
 een leesbevestiging vragen; 
 berichten opmaken; 
 briefpapier gebruiken; 
 een e-mailbericht afdrukken. 

 
 Let op! 

In dit hoofdstuk wordt e-mail verzonden en ontvangen via een POP3-account bij een 
internetprovider. Om de oefenstof door te kunnen werken, moet u over zo’n account 
beschikken. Bovendien moet deze account zijn ingesteld in Outlook 2007. Is dat nog 
niet het geval op uw computer, lees dan eerst paragraaf 3.1 Nieuwe e-mailaccount 
instellen. 
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1.1 Starten van Outlook 2007 
 
Het programma Outlook 2007 kunt u starten met de snelkoppeling in het menu Start: 
 

 Klik op  
 
 
U ziet het menu Start: 
 

 Klik op 

 
 

 
Heeft u geen snelkoppeling in het menu Start staan? Dan kunt u het programma als 
volgt starten: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
U ziet nu de lijst programma's 
die op uw computer zijn 
geïnstalleerd: 
 
Als u een Office-pakket heeft, 
staat Outlook in de map 

: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
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Outlook wordt gestart. Als dat op uw computer de eerste keer is, ziet u een venster 
waarin gevraagd wordt of u Outlook wilt instellen als het standaardprogramma voor 
onder andere e-mail: 
 

 Klik het vinkje weg bij 
 

 
 Klik op  

 
Bij de eerste keer starten zal vervolgens worden gevraagd of u de software wilt 
activeren.  
Laat u het activeren van Outlook achterwege, dan zal na enige tijd het programma 
niet meer starten. U kunt dus het beste direct activeren als dat gevraagd wordt: 
 

 Klik een rondje voor 

 
 

 Klik op  

 
Na enkele ogenblikken wordt gemeld dat de activering voltooid is: 
 

 Klik op  
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Daarna wordt gevraagd of u RSS-kanalen in Outlook wilt synchroniseren met de lijst 
met algemene RSS-kanalen. RSS komt later in dit boek aan de orde. U gaat akkoord 
met dit aanbod: 
 

 Klik op  

 
 
U ziet nu het venster van Outlook 2007. Dit venster kan er op uw computer anders 
uitzien dan de vensterafbeeldingen in dit boek. De weergave is afhankelijk van de 
instellingen die u zelf al heeft gemaakt. U kunt Outlook namelijk zelf aanpassen aan 
uw wensen.  
 
Bovenin het venster ziet u 
een aantal werkbalken: 
 
Links ziet u het navigatiedeel-
venster dat toegang biedt tot 
de verschillende functies van 
Outlook: 
 
Het deelvenster E-mail is 
geopend:  
 
In het midden ziet u het 
geopende Postvak IN:  
 

 Klik op  
 
In dit voorbeeld ziet u in Postvak IN een testbericht van Microsoft Office Outlook. Op 
uw computer kan dat natuurlijk anders zijn als u Outlook al eerder heeft gebruikt. 
 
Meer naar rechts ziet u de 
inhoud van het testbericht: 
 
Helemaal rechts ziet u de 
Takenbalk van Outlook:  

 
Dit is de standaardweergave van Outlook. Deze weergave wordt getoond als u het 
programma voor de eerste keer start. 



Hoofdstuk 1 E-mail, uw elektronische post 17 

© 2008 Visual Steps ™ Dit PDF-bestand is een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel  
Basisboek Outlook 2007 – ISBN 978 90 5905 095 2 

1.2 Werkbalken zichtbaar maken en verplaatsen 
 
Het venster van Outlook kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Dat geldt ook voor 
de werkbalken en de wijze waarop die worden weergegeven: 
 
Onder elkaar ziet u hier de werkbalken van het deelvenster E-mail: 

 
Als die werkbalken bij u niet te zien zijn, kunt u ze eenvoudig zichtbaar maken. Dat 
doet u als volgt: 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 

 Klik een vinkje voor de 
werkbalk  

 

 
 Zet ook een vinkje voor de werkbalk Web 

 
De werkbalken Standaard, 
Geavanceerd en Web zijn nu 
actief.  

 
Om alle knoppen op een balk te kunnen zien, is het handig als de werkbalken onder 
elkaar staan. Als er niet genoeg ruimte is om alle knoppen op een werkbalk te tonen, 
ziet u aan de rechterzijde van de balk dit knopje: . 
 
Als de werkbalken in uw venster niet onder elkaar staan, kunt u zo’n balk 

verplaatsen. Dat doet u met behulp van een handvat  op de werkbalk: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

het handvat  naast 

 
 
De aanwijzer verandert 

in : 
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Nu kunt u de werkbalk verplaatsen: 
 

 Druk de muisknop in 
en houd deze 
ingedrukt 

 
 Sleep de werkbalk iets 

naar beneden en naar 
links 

 
 Laat de muisknop los 

 
De werkbalken staan nu onder elkaar. Als het venster van Outlook gemaximaliseerd 
is, ziet u nu alle beschikbare knoppen op de werkbalk naast elkaar staan. 
 
 
1.3 Instellingen voor e-mail controleren 
 
Voordat u gaat beginnen met e-mailen, is het handig om de instellingen voor e-mail 
in Outlook te controleren op uw computer. Zo behoudt u controle over wat Outlook 
precies doet. 
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 

 


