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MCCA-adres in Windows mail invoegen

Start Windows mail op via het startmenu  en kies voor accounts



Kies daarna voor 

account toevoegen:



Kies dan voor geavanceerde configuratie. Scrol eventueel naar beneden of maak het 
venster groter:



Dan moet je kiezen voor internet-email onderaan:

Vul het volgende venster met je eigen e-mailadres, login en andere benamingen zelf 
in op de volgende manier in:





Zorg ervoor dat onderaan het venster de vinkjes blijven staan:

Kies vervolgens voor aanmelden en het e-mailadres zal onder de zelf gekozen naam 
links in het venster verschijnen en kan worden gebruikt.
Nadat dit e-mailadres werkt, kan je dit adres ook opnemen in gmail of andere e-
mailprogramma's.



Mcca adres invoegen in gmail

Start via de webbrowser Gmail op (Hieronder Firefox)

In gmail kies je voor instellingen via het tandwieltje rechtsboven:



In het uitvalmenu kies je voor instellingen en dan volgt het onderstaande scherm:

Kies voor Accounts en import en dan zie je onderstaand scherm:



Klik onderaan op "Nog een e-mailadres toevoegen” en dan krijg je een nieuw 
scherm:



Klik achter E-mail bekijken uit andere accounts op ‘Een e-mailaccount 
toevoegen’ en vul het gewenste e-mail adres in:

Klik vervolgens 2x op volgende



Vul de lege vakken in met je 
eigen gebruikersnaam (=e-mail 
adres), wachtwoord en de 
gegeven POP-server.

Klik op ‘Account toevoegen’



Wij kiezen ervoor om ook 
vanuit dit account een mail 
te kunnen verzenden. 

We laten de keuze zo staan 
en kiezen voor ‘Volgende’.

Haal het vinkje bij 
‘Beschouwen als alias’ 
weg

Kies in het vervolgscherm 
voor ‘Volgende stap’:



Vul de SMTP-server, je eigen e-
mail adres en wachtwoord in.

Klik op ‘Account toevoegen’



Als alles goed is verlopen krijg je op het 
bij Gmail bekende hoofdadres een mail 
met daarin een link en een cijfercode.

De volgende dia geeft de e-mail weer

Klik op de link of vul de cijfercode in en 
klik ‘Controleren’.

Het tabblad ‘Acconts en import’ verschijnt en je ziet het nieuw ingevoerde e-
mail adres bij Mail verzenden als en E-mail bekijken uit andere accounts



Een klik op de getoonde link geeft het onderstaande beeld:




