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Handleiding instellingen imap Iphone 
 

Nieuw mail adres instellen (voor bestaand account wijzigen zie pagina 3) 
 

1) Ga naar “Instellingen”, dan naar “mail..” 

 

2) Klik op "Nieuwe account". 

3) Klik op "Anders". 

 

4) Klik op "Voeg mailaccount toe". 
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5) In het volgende scherm dient u uw accountgegevens in te vullen: 

a. Voer je naam in. 

b. Voer het volledige e-mailadres in. 

c. Voer het wachtwoord van je e-mailadres in. 

d. Voer een naam in voor dit account. 
 

 

6) Selecteer "IMAP". 

 

7) Als u in het bovenstaande scherm naar beneden scrolt ziet u 
onderstaand scherm. U dient daar de volgende gegevens in te vullen: 

a. Hostnaam inkomende post: bncweb.nl 

b. Gebruikersnaam inkomende post: uwnaam@uwdomeinnaam.nl 

mailto:uwnaam@uwdomeinnaam.nl
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c. Wachtwoord voor inkomende post: Het wachtwoord wat bij dit 
mailadres hoort. (Deze kun u in het controlpanel van uw hosting 
wijzigen.) 

d. Hostnaam voor uitgaande post: bncweb.nl 

e. Gebruikersnaam uitgaande post: naam@uwdomeinnaam.nl 

f. Wachtwoord voor uitgaande post: Het wachtwoord wat bij dit 
mailadres hoort.  

g. Als u alle gegevens hebt ingevuld klikt u op 'Bewaar' rechtsboven 
in het scherm  

 

 

 

Uw mail is nu ingesteld. Indien u nog geen verbinding heeft loop dat de 
stappen na die bij “bestaand e-mail account” staan, op de volgende pagina.  
Het kan zijn dat uw iphone de instellingen niet automatisch heeft gedetecteerd. 
De stappen vanaf punt 5 (pagina 5) zijn dan nog noodzakelijk. 
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Bestaand e-mailaccount bewerken 
 

1) Ga naar “Instellingen”, dan naar “mail..” 

 

2) Klik op het account wat u wilt bewerken. 

3) Vernieuw nu de gegevens van de server voor de inkomende post: 

a. Server voor Inkomende mail IMAP:  bncweb.nl  

b. Gebruikersnaam inkomende post: uwnaam@uwdomeinnaam.nl 

c. Wachtwoord voor inkomende post: Het wachtwoord wat bij dit 
mailadres hoort. (Deze kun u in het controlpanel van uw hosting 
wijzigen.) 

d. Druk op gereed 

mailto:uwnaam@uwdomeinnaam.nl
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4) Klik onder Server uitgaande post om SMTP 

 

5) Klik onder hoofdserver op bncweb.nl: 
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6) Stel in het volgende scherm de volgende instellingen in” 

a. Gebruik SSL moet aan staan 

b. Identiteitcontrolen moet staan op “Wachtwoord” 

c. Serverpoort instellen op “587” 

d. Druk op gereed 

 

 

 

7) Druk op “geavanceerd”  
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8) Stel de volgende gegevens in: 

a. Gebruik SSL moet aan staan 

b. Identiteitcontrolen moet staan op “Wachtwoord” 

c. Serverpoort instellen op “993” 

 

Uw iphone is nu ingesteld 


