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Introductie nieuwe webmail 

Met webmail kunt u e-mail op het internet lezen en versturen zonder een e-mailprogramma. U kunt dus 

op iedere PC, tablet of mobiele telefoon met een internetverbinding uw e-mail lezen en versturen, ook in 

het buitenland. 

1.1. Gebruik van webmail 

U kunt op twee manieren naar uw webmail: 

1. Inloggen op Kliksafe webmail kan vanaf elke willekeurige pc. Het enige wat u nodig heeft is een 

internetverbinding en een Kliksafe e-mailadres en wachtwoord.  

 

Typ in het internetadresveld: https://webmail.kliksafe.nl.  

 

2. Via www.kliksafe.nl. 

Bij het openen van de website ziet u rechts bovenaan webmail staan. Klik daarop, dan opent de 

webmail. 

U krijgt het volgende schermpje te zien:  

 

 

Gebruikersnaam:  hier vult u uw e-mailadres in. 

Wachtwoord:   hier vult u het wachtwoord van uw e-mailadres in.    

   (Houd rekening met de daarin verwerkte hoofdletter(s) en/of cijfers). 

 

Vervolgens klikt u op ‘aanmelden’. 

  

https://webmail.kliksafe.nl/
http://www.kliksafe.nl/
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Nu krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

U komt standaard in ‘Postvak In’. Via de mappenweergave links in beeld kunt u snel wisselen tussen 

Postvak IN, Verzonden, Postvak UIT en andere mappen (deze kunnen afwijken van wat bij u zichtbaar is). 

 

1.2. Mappenweergave 

 

 

Postvakken 

• Postvak In: hier komt alle mail standaard binnen 

• Archief: gearchiveerde mails 

• Concepten: conceptmails die nog niet verzonden zijn 

• Postvak uit: nog niet verzonden / worden verzonden 

• Verzonden: verzonden mails 

• Spam: mails die aangemerkt zijn als spam 

• Prullenbak: mails die verwijderd zijn uit ‘postvak in’ 

 

Mappen 

Door op de drie puntjes te klikken gaat u naar de instellingen. 

Hier kunt u mappen beheren. 
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1.3.  Nieuwe e-mail opstellen en verzenden. 

Om een nieuwe mail te maken en te verzenden, klikt u rechts onderaan op het plusje. 

 

U ziet dan het volgende scherm: 

 

 

• Aan: typ hier het e-mailadres van de ontvanger. Mocht u e-mailadressen in uw adressenboek hebben 

staan, dan zult u gelijk e-mailadressen zien die beginnen met die letter die u intypt; 

• Onderwerp: typ hier het onderwerp; 

• Bericht vak: typ hier uw bericht; 

• Verzenden: klik links onderaan op ‘verzenden’ om het bericht te verzenden. 
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1.4. Opties voor opstellen e-mail. 

 

 

 

• :  toevoegen van bijlage(n). 

• :  Aanpassen van lettertype, grootte en kleur. 

• :  De tekst vet maken. 

• :  De tekst cursief maken. 

• :  De tekst onderstrepen. 

• :  Een lijst met opsommingen maken 

• :  Een genummerde lijst maken.  

• :  Meerdere opties zie afbeelding hieronder. 
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1.5. Contacten 

U kunt een eigen adresboek maken in de webmail: 

 

Klik links bovenaan op , u krijgt het volgende te zien. 

 

Klik op ‘Contacten’ 

 

 

Nu krijgt u het adresboek te zien met uw contactpersonen. 

Hier kunt u nieuwe contactpersonen toevoegen en bestaande contactpersonen aanpassen: 
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Groepen 

 

• Alle:  Overzicht van alle contacten 

• Favorieten: contacten die geselecteerd zijn als favoriet 

• Opgeslagen: na het versturen van een nieuwe e-mail 

wordt het e-mailadres hier opgeslagen 

 

 

 

 

Opties 

 

• Importeren:  contactpersonen inlezen van een bestaand 

adresboek (vCard-formaat) 

• Exporteren: Contactpersonen opslaan van de webmail 

adresboek. 
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1.6. Nieuwe contacten toevoegen 

Om een nieuw contactpersoon aan te maken, klikt u rechts onderaan op het plusje. 

 

U krijgt het volgende scherm te zien. 

 

 

 

Na het invullen van de gegevens, klikt u op ‘Opslaan’. 
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1.7. Instellingen 

Aanpassen van webmail instellingen  

Klik links bovenaan op , u krijgt het volgende te zien. 

 

Klik op ‘Instellingen’. 
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• Taal:  wijzigen van de taal; 

• Tijdzone: aanpassen van de tijdszone, standaard staat deze op Europa/Amsterdam; 

• Meldingen: meldingen bij ontvangst van e-mail. 
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• Primair account:   uw e-mailadres; 

• Wachtwoord wijzigen:  wijzigen van e-mailwachtwoord; 

• Beveiligingsvragen:  worden gebruikt wanneer u het wachtwoord wilt wijzigen; 

• E-mailadres voor herstel: e-mailadres dat u invoert wanneer u uw account moet 

herstellen, mocht u een keer uw wachtwoord vergeten. 
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• Gebruikte opslagruimte:  hoeveel opslagruimte u gebruikt; 

• E-mail markeren als gelezen: hoelang een e-mail moet worden bekeken voordat die wordt 

gemarkeerd als gelezen; 

• E-mailregels:   optie om regels voor e-mail te maken; 

• Geautomatiseerd antwoord: sturen van automatisch antwoord bij afwezigheid b.v. vakantie; 

• Identiteit en handtekening: instellen van identiteit en handtekening; 

• Mappen beheren:  aanmaken van nieuwe map(pen). 
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• Groepen beheren: aanmaken van een groep contacten 

 

1.8. Afmelden webmail 

Klik rechts bovenaan op uw e-mailadres en klik op afmelden. 
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1.9. Pictogrammen 

 

 


