
E-mail in uw browser
Snelstartgids

Mappen gebruiken
Maak nieuwe mappen om uw 
berichten te ordenen op project, 
persoon of taak.

Schakelen tussen weergaven
Ga met één muisklik naar uw 
agenda, mensen of sites.

Berichten filteren
Zoek ongelezen berichten, 
berichten die rechtstreeks aan u 
zijn gestuurd of berichten die zijn 
gemarkeerd met een vlag. Gebruik 
de optie Sorteren op om te 
sorteren op datum, afzender (van), 
geadresseerde (aan), onderwerp, 
gemarkeerd en andere opties.

Acties uitvoeren voor een bericht
U kunt berichten vanuit het 
voorbeeldvenster beantwoorden, 
doorsturen of beantwoorden via IM 
(chatbericht).

Naar Outlook Web App gaan
Ga naar uw e-mail door op 
Outlook te klikken.



Een nieuw bericht maken
Via Nieuw e-mailbericht kunt u een nieuw
bericht maken.

1. Selecteer Outlook in het Office 365-
scherm en klik op nieuwe e-mail. 

2. Aan het bericht kunt u geadresseerden en 
een onderwerp toevoegen en u kunt er
de hoofdtekst typen. 

3. Klik op Verzenden.

Een handtekening maken en invoegen 
U kunt een handtekening maken en kiezen of deze automatisch aan al uw berichten 
moet worden toegevoegd. U kunt ook een handtekening maken en deze aan 
afzonderlijke berichten toevoegen. 

Ga als volgt te werk als u een handtekening wilt maken:

1. In Outlook, Agenda of Personen klikt u op Instellingen > Opties > Instellingen > 
E-mail. U kunt een nieuwe handtekening maken of een al bestaande wijzigen. 
Selecteer Automatisch mijn handtekening toevoegen aan berichten die ik 
verzend om uw handtekening in te voegen in alle berichten die u verzendt.

Ga als volgt te werk als u een bericht wilt ondertekenen:

1. Selecteer boven in het e-mailbericht Invoegen > Handtekening.

Een bestand, afbeelding of handtekening bijvoegen
Met Outlook Web App kunt u bestanden, afbeeldingen of een handtekening met een 
bericht meesturen.

Ga als volgt te werk als u een bestand of ander item wilt bijvoegen:

• Selecteer in het e-mailbericht de optie Invoegen, selecteer vervolgens Bijlage om een 
bestand bij te voegen, of Afbeelding om een afbeelding op te nemen. Vervolgens 
selecteert u het bestand of de afbeelding in de Verkenner.

• Selecteer handtekening om een handtekening bij te voegen.

Aan de slag met e-mail in uw browser
Meld u aan bij de Office 365-portal van uw bedrijf en selecteer Outlook in de 
navigatiebalk.



De tekstopmaak wijzigen
Als u het lettertype, de grootte, de kleur of de opmaak van de tekst in uw 
e-mailbericht wilt wijzigen, kunt u deze selecteren in het opmaaklint in het bericht. 

Berichtopties instellen
U kunt geadresseerden laten weten of uw bericht een hogere of lagere prioriteit dan 
gewoonlijk heeft, machtigingen instellen, of velden weergeven die niet altijd 
beschikbaar zijn (zoals BCC en Van) door boven aan een nieuw bericht het pictogram 
Opties te selecteren.

• Als u de urgentie wilt instellen, selecteert u in het e-mailbericht Urgentie instellen, 
kies Hoge urgentie of Lage urgentie. Daarna verzendt u het bericht.

• Als u meer berichtopties wilt weergeven, zoals lees- of ontvangstbevestigingen, 
selecteert u Berichtopties weergeven.

Hyperlinks toevoegen
Een hyperlink toevoegen

1. Voer in het bericht de tekst in waarvan u een hyperlink wilt 
maken.

2. Selecteer de pijlen omlaag in het lint voor tekstopmaak.

3. Selecteer Hyperlink.

4. Voer de URL in voor de koppeling en selecteer OK. 

Tip: U kunt items aan het opmaaklint toevoegen vanuit de 
opmaakopties door het selectievakje ernaast te selecteren.



Weergave-instellingen instellen
Als u het uiterlijk van uw e-mailbericht snel wilt aanpassen, gaat u 
naar Instellingen > Weergave-instellingen. Via Weergave-instellingen 
kunt u de lay-out kiezen, of u een voorbeeldtekst wilt weergeven, hoe 
gespreksweergave werkt en hoe het leesvenster wordt gebruikt.

E-mailopties instellen
Via Instellingen > Opties > Instellingen > E-mail kunt u bijvoorbeeld uw 
standaardhandtekening aanpassen, zien wat er gebeurt als u een nieuw e-mailbericht 
ontvangt en hoe leesbevestigingen worden verwerkt.
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