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Voorwoord 
 
Beste lezers en lezeressen, 
 
E-mailen is één van de meest gebruikte opties op de computer. Helaas levert 
Microsoft niet bij alle Windows-versies standaard een uitgebreid e-mailprogramma 
mee. Wel biedt zij het gratis te downloaden e-mailprogramma Windows Live Mail. 
Dit programma bevat alle mogelijkheden die nodig zijn om e-mail te gebruiken. U 
kunt meerdere e-mailaccounts instellen. Bijvoorbeeld e-mailaccounts van uw 
e-mailaanbieder, werk, Hotmail en Gmail. 
 
Naast het verzenden, ontvangen en beantwoorden van e-mails, biedt het 
programma ook voldoende mogelijkheden om de vele e-mails die u mogelijk na 
enige tijd heeft ontvangen, te sorteren en ordenen in mappen.  
 
Verder bevat Windows Live Mail ook opties om contactpersonen en een agenda te 
beheren. Het is erg handig om deze gegevens allemaal bij elkaar in een programma 
te hebben. 
 
Kortom: een handig programma om te gebruiken. In dit stap voor stap-cahier leert u 
onder andere hoe u een e-mailbericht maakt, verstuurt en ontvangt met Windows 
Live Mail. 
 
Studio Visual Steps 
 
PS 
Alle opmerkingen en suggesties over dit cahier zijn van harte welkom. 
Het e-mailadres is: post@visualsteps.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
 
Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor 
stap-instructies met schermafbeeldingen.  
 
Een overzicht van alle boeken vindt u op www.visualsteps.nl  
Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis 
Visual Steps Nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid. 
 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: 
- de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; 
- speciale aanbiedingen en kortingsacties. 
 
Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op 
www.visualsteps.nl/gratis  
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Hoe werkt u met dit cahier? 
 
Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps-methode. De werkwijze is 
eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor 
stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele 
schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit 
te voeren, leert u het snelste werken met de programma’s. 
 

In dit Visual Steps-cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: 
 

Handelingen 
Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: 
 

 De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. 
 

 Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. 
 

 De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een 
cd-rom in de computer stoppen. Ook wordt de hand gebruikt bij een 
handeling die u al eerder heeft geleerd. 

 
Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met 
succes dit cahier door te werken. 
 

Hulp 
Extra hulp vindt u bij deze tekens:
 

 
De pijl waarschuwt u voor iets. 

 

 
Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 

 
In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over computers en 
programma’s. 
 

Extra informatie 
De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:
 

 
Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt 
doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier 
door te kunnen werken.  

 

 
Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de programma’s.  
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De schermafbeeldingen 
 
De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, 
map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de 
vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. 
Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster 
op uw beeldscherm. 
 
U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet 
altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is 
afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm.  
 
Hier ziet u een voorbeeld van zo’n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel 
waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich 
bevindt op uw beeldscherm: 
 

 Klik op  
 

 
In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster 
getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: 
 
Linksboven in het venster: 
 

 Klik op 

 

 
Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de 
schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het 
cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen 
computerbeeldscherm ziet. 
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Windows Live Mail 
 

 
Eén van de handigste toepassingen van het internet is de elektronische post: e-mail. 
Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop en postzegel. U typt uw e-mailbericht 
op de computer en verzendt deze direct via internet. 
 

Als u een abonnement heeft bij een internetaanbieder (internetprovider), beschikt u 
vaak over een e-mailadres. Dit e-mailadres is nodig om e-mail te kunnen versturen 
en ontvangen. Daarnaast kunt u ook e-mails versturen via gratis online diensten, 
zoals Hotmail of Gmail. U maakt daar een gratis e-mailadres en kunt e-mails 
versturen. 
 

Uw e-mailprovider regelt uw e-mailverkeer. U kunt dat vergelijken met een 
postkantoor. Bij uw e-mailaanbieder staat een grote computer (mailserver) die alle 
e-mailberichten doorstuurt. Als u een e-mail verstuurt, komt het bericht aan bij die 
mailserver. Vanaf daar wordt de e-mail verder verstuurd naar de e-mailprovider van 
de persoon aan wie u de mail heeft geadresseerd. Hetzelfde gebeurt andersom. 
 

Om iemand een e-mail te kunnen sturen, moet de geadresseerde dus ook een 
e-mailadres hebben. Het maakt niet uit waar die persoon woont. Een e-mail naar 
Australië verzenden, gaat net zo snel als een e-mail verzenden binnen Nederland. 
Aan het verzenden van een e-mailbericht zijn geen directe kosten verbonden, 
behalve uw abonnement bij uw internetprovider. Er is geen limiet aan het aantal 
berichten dat u mag versturen of ontvangen. 
 

Windows Live Mail is een gratis programma waarmee u snel en eenvoudig e-mail 
verstuurt en ontvangt. U zult ervaren hoe gemakkelijk e-mailen is.  
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• Windows Live Mail openen en een e-mailaccount instellen; 
• over de onderdelen van het venster; 
• een e-mailbericht maken; 
• een e-mail verzenden en ontvangen; 
• over CC en BCC; 
• over de map Concepten; 
• een e-mail lezen; 
• een e-mail beantwoorden. 
 

 Let op! 
Om dit cahier door te werken, moet u beschikken over een eigen e-mailadres. Ook 
moeten dit e-mailadres en de bijbehorende gegevens in Windows Live Mail zijn 
ingevoerd. Als dat niet het geval is, leest u in paragraaf Windows Live Mail openen 
en e-mailaccount instellen hoe u dit doet. 
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Windows Live Mail openen en e-mailaccount instellen 
 
Met het programma Windows Live Mail verzendt en ontvangt u e-mail. U opent het 
programma als volgt in Windows 8 vanaf het startscherm: 
 

 Typ: windows live 
mail 

 
 Klik op 

 
 
In Windows 7 en Vista opent u Windows Live Mail zo: 
 

 Klik op  
 

 Klik op 
 

 
 Klik op 

 

 

 HELP! Ik zie het programma Windows Live Mail niet 
Als u het programma Windows Live Mail niet ziet, moet u het eerst downloaden en 
installeren. Als u Windows 8 of 7 heeft, kunt u dit doen vanaf de website 
download.live.com 
Als u met Windows Vista werkt kan dit vanaf www.microsoft.com/nl-
nl/download/details.aspx?id=3945 
 
Als u Windows Live Mail voor de allereerste keer opent, ziet u een venster met een 
serviceovereenkomst: 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik, indien nodig, op 
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Als u uw e-mailaccount nog in moet stellen, ziet u vensters waarin u enkele 
gegevens in moet vullen.  
 
In dit voorbeeld wordt een e-mailccount ingesteld van een e-mailadres van een 
internetprovider. Als u een Hotmail- of Gmail-account wilt instellen, voert u de 
stappen op deze pagina uit en gaat daarna verder onder aan op pagina 11.  
 

 HELP! Mijn e-mailaccount is al ingesteld 
Als u al een e-mailaccount heeft ingesteld, gaat u verder met paragraaf De 
onderdelen van het venster.  
 
U heeft voor het instellen van een e-mailaccount van een internetaanbieder de 
volgende gegevens nodig: 
• uw e-mailadres; 
• het bijbehorende wachtwoord; 
• naam van de POP3-server van uw internetprovider; 
• naam van de SMTP-server van uw internetprovider. 
 

 HELP! Ik heb deze informatie niet 
Uw internetaanbieder heeft u deze informatie gegeven. Als u deze informatie niet 
heeft, neem dan contact op met uw internetaanbieder. 

 
 Typ uw e-mailadres 

 
 Typ uw wachtwoord 

 
 Typ uw zelfgekozen 
schermnaam 

 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  
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 HELP! Ik zie dit venster niet 
Indien u bovenstaand venster niet ziet: 
 

 Klik op tabblad 

 
 

 Klik op  
 

 HELP! Ik wil mijn Gmail-account instellen, maar krijg een 
foutmelding 

Het is voor het instellen van Gmail van belang dat IMAP is ingeschakeld. Zodra u in 
het venster dat hierboven is afgebeeld een Gmail adres typt, verschijnt deze melding 

over IMAP . Mocht er na instellen van 
uw Gmail in Windows Live Mail geen e-mail binnenkomen, dan moet u de 
instellingen wijzigen. Daarvoor verwijdert u eerst het huidige account: 
 

 Rechtsklik op de naam van het account 

 Klik op ,  
 
Om het account opnieuw toe te voegen: 
 

 Klik op tabblad  

 Klik op  
 Typ het e-mailadres 

 Klik op  
 Volg de aanwijzingen in het venster dat verschijnt 
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 Typ de naam van de 
POP3-server 

 
 Typ de naam van de 
SMTP-server 

 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  
 

 HELP! Ik zie dit venster niet 
Als u dit venster niet ziet, zijn deze gegevens mogelijk al eerder ingevuld en heeft 
uw pc de gegevens onthouden. 
 
Het account is ingesteld: 
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op  

 

 HELP! Ik zie een andere melding 

Als u een foutmelding ziet, klik dan op . Stel de account opnieuw in 

en klik daarbij in het eerste venster een vinkje  bij  
en vul de gegevens in die u van uw internetaanbieder heeft ontvangen. 
 
Hierna ziet u het beginvenster van Windows Live Mail. Indien gewenst, kunt u 
meerdere e-mailaccounts instellen. 
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De onderdelen van het venster 
 
U gaat het standaardvenster van Windows Live Mail bekijken: 
 

 Klik, indien nodig, op 

tabblad  
 
Boven in het venster ziet u de 
werkbalk Snelle toegang en 
de tabbladen: 
 
Aan de linkerkant ziet u de 
mappenlijst: 
 
In het midden ziet u de 
berichtenlijst. Daarin ziet u de 
ontvangen en verstuurde 
e-mailberichten: 
 
In het leesvenster leest u de 
inhoud van een geselecteerd 
e-mailbericht: 
 
Het onderdeel Agenda: 
 
Koppelingen naar andere 
onderdelen van het 
programma: 

 

 
Mogelijk is de indeling van het venster op uw pc anders omdat iemand anders het 
programma al eens heeft gebruikt. U ziet bijvoorbeeld het leesvenster onder in het 
venster. Dit maakt voor de uit te voeren opdracht niet zoveel uit. 
 
 
Een e-mailbericht maken 
 
Als oefening gaat u een bericht naar uzelf sturen. Op deze manier ziet u hoe u e-mail 
verstuurt. Bovendien heeft dit het voordeel dat u dit bericht meteen teruggestuurd 
krijgt en zo ziet hoe u e-mail ontvangt. U maakt als volgt een nieuw e-mailbericht: 
 

 Klik op  
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U ziet het venster Nieuw 
bericht boven op het 
programmavenster: 
 
In dit venster maakt u een 
nieuw e-mailbericht: 
 
De brief krijgt allereerst een adres, het e-mailadres. Elk e-mailadres bestaat uit een 
aantal woorden met ergens halverwege het bekende apenstaartje @. Een 
e-mailadres ziet er zo uit: 
 
uwnaam@aanbieder.nl 
 
Voor het symbool @ staat de naam van de persoon. Achter @ staat meestal de 
naam van de e-mailprovider van wie u het e-mailadres heeft gekregen. 
 

 Let op! 
E-mailadressen mogen geen spaties bevatten. Daarom worden namen of woorden 
soms gescheiden door een punt, streepje, liggend streepje of ander teken. Deze 
tekens zijn heel belangrijk. Als u zo’n teken weglaat, komt het e-mailbericht nooit 
aan. Een postbode begrijpt wel wat de afzender bedoelt als een adres niet helemaal 
klopt, een computer niet. 
 
De beste test om te zien of uw elektronische post werkt, is door een e-mailbericht 
naar uzelf te sturen. 
 

 Typ bij  uw eigen 
e-mailadres 

 
Ieder e-mailbericht krijgt ook 
een onderwerp. 
 

 Klik in het vak bij 
 

 
 Typ een onderwerp, 
bijvoorbeeld: 
Uitnodiging 
verjaardag 
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U typt nu de tekst van het bericht: 
 

 Klik in het tekstvak 
 
Hier typt u het bericht. 
 

 Typ een bericht, 
bijvoorbeeld: Beste 
Julia, 
Ik vier volgende 
week zaterdagavond 
vanaf 20.00 uur 
mijn verjaardag. 
Ik hoop dat je ook 
komt. 
Groetjes, uw naam 

 

Met behulp van de opdrachten  kunt u net als in 
WordPad het lettertype, de lettergrootte en de tekenstijl veranderen. Ook kunt u 
effecten zoals kleur aanbrengen.  
 
 
Een e-mail verzenden en ontvangen 
 
Als het e-mailbericht klaar is, verzendt u het: 
 

 Klik op  
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 HELP! Ik zie een foutmelding 
Als u een foutmelding ziet, is het mogelijk dat uw e-mailaccount nog niet juist is 
ingevoerd. U doet dan het volgende: 
 

 Klik op tabblad  

 Klik op  

 Klik op tabblad  
 Voer de juiste gegevens in 

 Klik op  

 Klik op  
 
Raadpleeg, indien nodig, uw e-mailaanbieder als het hierna nog niet lukt. 
 
Het bericht wordt verzonden. U gaat nu kijken of u e-mail heeft ontvangen. Dit wordt 
in Windows Live Mail synchroniseren genoemd.  
 
Op de werkbalk Snelle 
toegang linksboven in het 
venster: 
 

 Klik op  

 
Er wordt verbinding gemaakt met uw e-mailprovider. Vervolgens wordt gecontroleerd 
of u e-mail heeft ontvangen. Als dat het geval is, wordt die e-mail op uw computer 
binnengehaald. 
 
Uw e-mailbericht is, als alles goed is gegaan, per omgaande naar u teruggestuurd. 
Het bevindt zich dan in het Postvak IN. Hoe u een e-mailbericht opent en 
beantwoordt, leest u verder op in dit cahier. Eerst leert u over e-mailen naar 
meerdere personen op verschillende manieren. 
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CC en BCC 
 
Met CC (Carbon Copy) en BCC (Blind Carbon Copy) kunt u een kopie van een 
bericht versturen. De geadresseerden in het vak BCC zijn niet zichtbaar voor de 
andere ontvangers van het bericht. De geadresseerden in het van CC wel. Om het 
ontvangen, beantwoorden en doorsturen van e-mailberichten te oefenen, stuurt u 
een testbericht naar een speciaal e-mailadres. U krijgt dan een geautomatiseerd 
verstuurd e-mailbericht terug. 
 
In dit voorbeeld maakt u een testbericht en adresseert u deze CC naar uzelf: 
 
U kunt ook een nieuw bericht 
maken via een knop op de 
werkbalk Snelle toegang 
linksboven in het venster: 
 

 Klik op  
 
Het e-mailadres voor het testbericht is: testmail@visualsteps.nl 
 

 Typ bij : 
testmail@visualste
ps.nl 

 
 Klik op 

 
 

 

 HELP! Ik zie geen  
Als u de knop  niet ziet, worden de vakken met CC en BCC al 
weergegeven.  
 

 Typ bij  uw eigen 
e-mailadres 

 

 
 Geef de e-mail het onderwerp Test mail 1 

 
 Typ, indien gewenst, tekst voor de e-mail in het tekstvak 

 
Het testbericht is klaar. U gaat dit bericht niet meteen versturen, maar eerst opslaan 
in de map Concepten. 
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De map Concepten 
 
Het zal soms voorkomen dat u een bericht niet meteen wilt versturen, bijvoorbeeld 
omdat u nog over de inhoud na wilt denken. In dat geval slaat u zo’n e-mail eerst 
even op in de map Concepten: 
 
Op de werkbalk Snelle 
toegang linksboven in het 
venster: 
 

 Klik op  
 

 
Windows Live Mail meldt dat 
de e-mail is opgeslagen in de 
map Concepten: 
 

 Klik op  
 

 
U sluit het venster van de e-mail: 
 

 Klik op  
 

 
Het cijfer 1 staat achter de 
map . Het bevat 
dus een bericht: 
 
 
 

 

 HELP! Ik zie geen map  
Als u de map Concepten niet ziet, doet u het volgende: 
In de linkerkolom: 

 Klik bij uw e-mailaccount op , bijvoorbeeld  
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Het bericht blijft in deze map staan, ook als u stopt met Windows Live Mail en de 
computer afsluit. U kunt een bericht in de map Concepten op ieder gewenst moment 
weer openen en er vervolgens aan verder werken. Dat gaat u nu doen: 
 

 Klik op  
 

 Dubbelklik op het 
bericht 

 
 

 
Het bericht is geopend. U verstuurt het: 
 

 Klik op  
 

 
Uw bericht wordt verzonden en Windows Live Mail controleert meteen of er post voor 
u is. Wacht een paar minuten en controleer dan of de e-mail al is binnengekomen: 
 

 Klik op  
 
 

 
Als de e-mail er nog niet is, wacht u nog een paar minuten en probeert u het 
opnieuw.  



19 

Dit cahier is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel: Werken met Windows Live Mail 
(ISBN: 978 90 5905 059 4). ©Visual Steps - www.visualsteps.nl 

Een e-mail lezen 
 
Alle e-mailberichten die u ontvangt, worden in een aparte map met de naam Postvak 
IN geplaatst. Via het getal bij het  ziet u dat er nieuwe e-mailberichten in 
staan: 
 

 Klik op  
 
In het midden van het venster  
ziet u de binnengekomen 
e-mailberichten: 
 

 
U ziet het verzonden bericht uit de vorige paragraaf ook in uw eigen berichtenlijst, 
omdat u uw eigen e-mailadres had ingevoerd bij CC. 
 

 HELP! Geen post 
Als u geen berichten in Postvak IN ziet, is de e-mail nog niet binnengekomen. Bij 
sommige e-mailproviders kan het even duren voordat het bericht is verwerkt. Wacht 
een paar minuten en probeer het dan nog eens: 
 

 Klik op  
 
In de berichtenlijst ziet u de e-mail. De afzender en het onderwerp worden vermeld. 
Ook het tijdstip van ontvangst staat erbij. 
 
U opent het e-mailbericht in 
een eigen venster: 
 

 Dubbelklik op het  
e-mailbericht met de 
uitnodiging 
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 Tip 
Een beter beeld 
U kunt een e-mail soms beter lezen als u het venster maximaliseert: 
  
Rechtsboven in het venster: 
 

 Klik op  

 
Een andere mogelijkheid is het venster verbreden: 
 

 Versleep de linker of 
rechter vensterrand 

 

 
In de volgende paragraaf geeft u antwoord op deze uitnodiging. 
 
 
Een e-mail beantwoorden 
 
Windows Live Mail kent verschillende mogelijkheden om een e-mail te 
beantwoorden. Daarvoor ziet u de volgende knoppen: 
 

 

Beantwoorden 
Er wordt een retourbericht gemaakt waarin het juiste e-mailadres al 
is ingevuld. De originele e-mail wordt meegestuurd. 

 

 

Allen beantwoorden 
U kunt een e-mail sturen naar meerdere personen. Met deze knop 
maakt u een nieuw e-mailbericht dat naar alle mede-geadresseerden 
in het oorspronkelijke bericht wordt verzonden. De originele e-mail 
wordt meegestuurd.  

 

 

Doorsturen 
Van de originele e-mail wordt een nieuw e-mailbericht gemaakt dat u 
naar iemand anders stuurt.  
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In de meeste gevallen wilt u een bericht beantwoorden. Probeer maar eens: 
 

 Klik op  
 

 
U ziet dit venster: 
 
De gegevens van de 
afzender zijn overgenomen 
en staan op de juiste plaats: 
 
Het onderwerp is 
overgenomen en voorzien 
van Re. Dat staat voor 
Regarding (betreffende): 

 
De tekst van het originele bericht wordt automatisch in het bericht opgenomen. Op 
zich is dit een handige voorziening. De persoon die uw antwoord ontvangt, kan 
meteen zien waar het bericht over ging. Daar staat tegenover dat bij een uitgebreide 
correspondentie het bericht steeds maar groeit en groeit. 
 
U typt boven aan het bericht 
uw antwoord: 
 

 Typ: Ik ben van de 
partij. Tot dan! 

 
 Druk op 

 

 
U verstuurt dit bericht: 
 

 Verzend en ontvang uw e-mail 2 
 
In de berichtenlijst ziet u het antwoord. Het bericht wordt getoond als een discussie, 
wat inhoudt dat u ook het voorgaande bericht ziet. In dit geval ziet u dan ook het 
bericht dat u zojuist heeft verzonden.  
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U ziet de discussie: 
 
Het bovenste item is het 
e-mailbericht dat u zojuist 
heeft ontvangen: 
 

 Klik op het bovenste 
item 

 
U ziet de inhoud in het 
leesvenster: 

 

 
In dit cahier heeft u een begin gemaakt met het werken met Windows Live Mail. Wilt 
u meer leren over dit programma, bijvoorbeeld hoe u contactpersonen toevoegt, 
e-mailberichten opmaakt en de instellingen wijzigt, dan is onderstaande titel iets 
voor u.  
 

E-mailen is één van de meest gebruikte opties op de computer. Helaas levert 
Microsoft niet bij alle Windows-versies standaard een uitgebreid e-mailprogramma 
mee. Wel biedt zij het gratis te downloaden e-mailprogramma Windows Live Mail. 
Dit programma bevat alle mogelijkheden die nodig zijn om e-mail te gebruiken. U 
kunt meerdere e-mailaccounts instellen. Bijvoorbeeld e-mailaccounts van uw 
internetaanbieder, werk, Hotmail en Gmail. 
Naast het verzenden, ontvangen en beantwoorden van e-mails, biedt het 
programma ook voldoende mogelijkheden om de vele e-mails die u mogelijk na 
enige tijd heeft ontvangen, te sorteren en ordenen in mappen. 
Verder bevat Windows Live Mail ook opties om contactpersonen en een agenda te 
beheren. Het is erg handig om deze gegevens allemaal bij elkaar in een programma 
te hebben. 
Kortom: een handig programma om te gebruiken. In deze stap voor stap-
computergids leert u ermee werken. 
 

 

Werken met Windows Live Mail 
Auteur: Studio Visual Steps 
Aantal pagina’s: 128 
Uitvoering: Paperback, full colour 
ISBN: 978 90 5905 059 4 
Prijs: €9,95 
 
Meer informatie: www.visualsteps.nl/windowslivemail 
 
Geschikt voor: Windows 8, 7 en Vista 

 

Een greep uit de onderwerpen: e-mail verzenden, ontvangen en beantwoorden | 
werken met bijlages | opmaken van e-mail | e-mailberichten sorteren en ordenen in 
mappen | contactpersoon en agenda beheren | tips over veilig e-mailen 
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Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? 
 
In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 
In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 
 

1 E-mail onderwerp geven 
  Klik in het vak bij 
  
  Typ een onderwerp 
 

2 
 

E-mailbericht verzenden en 
ontvangen 
In venster Nieuw bericht: 

 

 Klik op  
  

Of in het venster van Windows Live 
Mail, op de werkbalk Snelle toegang: 

 
 Klik op  

 


