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1 
Downloaden en installeren van Windows Live Mail 2012

Windows Live Mail 2012 is een onderdeel van Windows Essentials. Dit zijn allerlei pro-
gramma’s van Microsoft die u gratis kunt downloaden en installeren.

Opdracht

1 Ga naar het bureaublad.
2 Start het programma Internet Explorer.
3 Ga naar windows.microsoft.com.
4  Klik op Downloads.

 

5  Sleep de schuifbalk naar beneden om de pagina te bekijken en zoek Download Windows 
Essentials.

6  Klik op Download Windows Essentials.
7  Klik op Download nu.
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Onder aan het venster verschijnt een balk met een gele rand.

8  Klik in deze balk op Uitvoeren.
Er verschijnt een bericht van Gebruikersaccountbeheer.

9 Klik op Ja. Wacht even, de installatie wordt voorbereid. Daarna ziet u een venster van 
Windows Essentials met de vraag welke programma’s geïnstalleerd moeten worden. In 
deze opdracht installeert u alleen Windows Live Mail.

10  Klik op Zelf de programma’s kiezen die geïnstalleerd moeten worden.

Het venster Windows Essentials 2012 verschijnt.
11  Haal alle vinkjes weg behalve het vinkje bij Mail.
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12  Klik op Installeren.
Het programma wordt geïnstalleerd. Dit kan even duren. U ziet:

 
Als het installeren klaar is ziet u:

13  Klik op Sluiten. Windows Live Mail is geïnstalleerd. U gaat een tegel van Windows Live 
Mail in het startscherm plaatsen.

14  Ga naar het startscherm.
15  Typ: windows live mail  , klik met de rechtermuisknop op Windows Live Mail en klik 

vervolgens op Vastmaken aan startscherm. U ziet de tegel van Windows Live Mail in het 
startscherm.
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2
Een Outlook.com-, Live- of Hotmail-account toevoegen

Als u Windows Live Mail hebt gestart wil het programma weten wat uw e-mailadres 
is. Als u een e-mailadres bij Outlook.com, Live of Hotmail hebt, hoeft u alleen maar 
uw emailadres en uw wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord hebt u zelf ingesteld. 
Let op: hebt u nog geen e-mailadres? Dan moet u eerst een e-mailadres aanmaken. 
De instructies daarvoor vindt u op de webpagina bij het boek Wegwijs in Windows 
8.1. Ga naar www.coutinho.nl/wegwijs, klik op het plaatje van dit boek en daarna op 
Handleiding – Een Outlook.com-account aanmaken.

Opdracht

1  Klik in het startscherm op de tegel van Windows Live Mail.

Ziet u een scherm met de Serviceovereenkomst van Microsoft? Klik dan op Accepteren.
Als u Windows Live Mail voor de eerste keer start ziet u een venster waarin u een e-mail-
account kunt toevoegen.
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Ziet u dit venster niet? Klik dan op het tabblad Accounts en daarna in de groep Nieuw 
 account op E-mail.

2  Vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in. Als u niet iedere keer uw wachtwoord wilt 
 typen laat u het vinkje bij Dit wachtwoord onthouden staan.

3  Typ achter Schermnaam voor verzonden berichten: uw naam. Dit is de naam die op het 
scherm van de geadresseerde wordt weergegeven.

4  Klik op Volgende  .
Windows Live Mail vraagt of u zich wilt aanmelden bij Windows Live.

5  Klik op Ja.
U ziet dat uw e-mailaccount is toegevoegd.

6  Klik op Voltooien. U kunt het e-mailaccount in Windows Live Mail gebruiken.
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3
Een e-mailaccount van een provider toevoegen

U kunt ook het e-mailadres van uw eigen provider toevoegen aan Windows Live Mail. 
U moet dan de serverinstellingen zelf invullen. Deze instellingen hebt u gekregen van 
uw provider.

Opdracht

1  Klik op het tabblad Accounts en daarna in de groep Nieuw account op E-mail.

2  Vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in. Als u niet iedere keer uw wachtwoord wilt ty-
pen laat u het vinkje bij Dit wachtwoord onthouden staan.

3  Typ achter Schermnaam voor verzonden berichten: uw naam. Dit is de naam die op het 
scherm van de geadresseerde wordt weergegeven.

4  Zet een vinkje bij Serverinstellingen handmatig configureren.
5 Klik op Volgende.

6  Kies aan de linkerkant van het venster, onder Servertype:, voor POP of IMAP. Het server-
type kunt u vinden in de informatie die u hebt gekregen van uw provider. Informeer bij 
uw provider als u niet weet wat u moet kiezen.

7  Typ aan de linkerkant van het venster, onder Serveradres:, de naam van de inkomende 
 server. Die naam hebt u gekregen van uw provider.
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8  Typ aan de rechterkant van het venster, onder Serveradres:, de naam van de uitgaande 
server. Ook de naam van de uitgaande server kunt u vinden in de informatie die u hebt 
gekregen van uw provider.

9  Klik op Volgende en daarna op Voltooien. Windows Live Mail is nu gereed om te 
 e‑mailen.


