
E-mail account instellen op de S7 & S8 

Deze handleiding helpt u stap voor stap een WebReus e-mailaccount toe te 

voegen op de Samsung S7 & S8. 

Let op! Voor het correct instellen van uw mail op uw computer heeft u de 

volgende gegevens nodig: 

 Loginnaam mailbox (is het volledige e-mailadres) 

 Wachtwoord mailbox 

Als u de benodigde gegevens gereed heeft, kunt u direct beginnen met het 

instellen van uw e-mail account. Bij elke stap wordt er beschreven wat u 

moet invullen. De instructie wordt bij elke stap ondersteund met een 

afbeelding. 

 

 Open de app E-mail, kies vervolgens Nieuw Account toevoegen. 

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Kies dan Inloggen. 

 

 



 

 Voor mobiele apparaten raden wij IMAP aan. Later maken we een 

POP3 aan. Kies nu voor IMAP-account. 

 
 

 

Stel vervolgens onderstaande gegevens in: 



 
 

 

  U kunt naar beneden scrollen door met uw vinger omhoog te swipen 

op het scherm. 

  



 

 

 Let er op dat Verificatie ingeschakeld is. Kies daarna Inloggen 

Het IMAP account is nu aangemaakt. 



Als u liever POP3 wilt, kies dan voor POP3-account. 

 
 

 

Stel vervolgens onderstaande gegevens in: 



 
 

 

  U kunt naar beneden scrollen door met uw vinger omhoog te swipen 

op het scherm. 

  



 

 

 Let er op dat Verificatie ingeschakeld is en E-mail nooit van de server 

verwijderen als u de berichten op onze mailserver wilt bewaren. 

 

Kies daarna Inloggen 

Het POP3 account is nu aangemaakt. 



De procedure is nu voltooid.  

Uw e-mail is ingesteld en klaar voor gebruik. 

 

Wilt u e-mail berichten op de mailserver zien? Log dan in op Webmail: 

https://webmail.webreus.net/ 
 

Weet u het wachtwoord niet meer? 

U kunt op de volgende wijze zelf het E-mail wachtwoord wijzigen; 

1. Login in portaal.webreus.nl 

2. Klik op "E-mail" in menu 

3. Klik op "E-mail mailbox" in linkermenu 

4. Klik op de mailbox in overzicht waarvoor u het wachtwoord wilt aanpassen 

5. Voer het nieuwe wachtwoord in het veld "wachtwoord" of klik "Generate 

Password" 

6. Klik vervolgens op "Opslaan" 

 

Let op: het kan tot 5 minuten duren voordat het nieuwe wachtwoord actief is. 

 

  

https://webmail.webreus.net/
https://portaal.webreus.nl/


Mappen koppelen; 

Stel u wilt berichten verwijderen, maar ontvangt dan een foutmelding, of gewoon in 

een bepaalde map zetten. U kunt deze instellingen aanpassen; 

Ga naar Instellingen > Apps > E-mail 

Ga dan naar Meer instellingen 

 

 

 

Kies dan het E-mail account  waar het om gaat.  



Kies Postvakken beheren 

 

 

Vermoedelijk staat Prullenbak uit. Tik op Prullenbak zodat het ingeschakeld is. 

 


