
 

Instructies instellen alumnus e-mail op mobiele apparaten/e-mail clients  
 
Gezien elk apparaat of e-mail programma verschilt, zal deze handleiding de basishandelingen uitleggen 
welke nodig zijn om je alumnus e-mail account in te stellen.  
 

- Op een mobiel apparaat, wanneer je een e-mail account wilt toevoegen, selecteer de optie voeg 
“Ander account” toe. 

 
Wanneer je aankomt bij de stappen waarbij je de opties voor inkomende mail dient te selecteren, zijn 
deze hetzelfde voor een mobiel apparaat dan wel een e-mail client zoals Outlook. Het is enkel mogelijk 
gebruik te maken van een beveiligde verbinding, welke wat additionele instellingen vereist. Deze 
instellingen zijn als volgt:  
 

- Selecteer het inkomende e-mail server type welke jouw voorkeur heeft (“POP3” dan wel “IMAP”). 

o Vul “pop3.alumnus.utwente.nl” in als de server voor inkomende e-mail wanneer je 
gebruik maakt van POP3, gebruikmakend van SSL encryptie en port 993. 

o Vul “imap.alumnus.utwente.nl” in als de server voor inkomende e-mail wanneer je 
gebruik maakt van IMAP, gebruikmakend van SSL encryptie en port 995. 

- Uit veiligheidsoverwegingen biedt de UT geen service voor het aanbieden van een SMTP server 
aan. Het is daarom noodzakelijk gebruik te maken van een andere SMTP server voor uitgaande 
mail, bijvoorbeeld die van jouw internetprovider of van jouw Gmail account (bijv. 
smtp.gmail.com). Aan het einde van dit document staat een lijst van SMTP servers van de meest 
gebruikelijke Nederlandse internetproviders. 

- Gebruik als gebruikersnaam voor de inkomende e-mail de gebruikersnaam welke je ontvangen 
hebt van het Alumni bureau, dit is meestal je studentnummer. 

- Vul het bijbehorende wachtwoord in. 

Lijst van SMTP servers van Nederlandse internetproviders 

Nederlandse mobiele providers: 

KPN, Hi en Simyo: smtp.kpnplanet.nl 
Telfort: smtp.telfortmail.nl 
Orange: smtp.orange.nl 
T-Mobile: smtp.gprs.t-mobile.nl 
Vodafone: authsmtp.vodafone.nl  

1-9: 
@Home: mail.home.nl 
12Move: smtp.12move.nl  

A: 
A1: mail.a1.nl 



A2000: smtp.a2000.nl 
A2000: smtp.chello.nl 
Acon: mail.acon.nl  

B: 
Biscon: smtp.biscon.nl 
Bit: smtp.bit.nl 
Bos: mail.bos.nl 
Box: mail.box.nl  

C: 
Capitol Online: mail.capitolonline.nl 
Casema: smtp.casema.nl 
Castel: mail.bart.nl 
Chello: smtp.arnhem.chello.nl 
Chello: smtp.brabant.chello.nl 
Chello: smtp.chello.nl 
Cistron: smtp.cistron.nl 
Cobweb: mail.cobweb.nl 
Compuserve 2000: smtp.cs.com 
Compuserve Classic: smtp.compuserve.com 
Concepts: mail.concepts.nl 
Cuci: smtp.cuci.nl 
Cybercomm: smtp.cybercomm.nl  

D: 
Dataweb: smtp.dataweb.nl 
Demon: post.demon.nl 
DDS: smtp.dds.nl  

E: 
Enternet: smtp.enternet.nl 
Etrade: mail.username.etrade.nl 
Euronet: smtp.euronet.nl  

F: 
Freeler: smtp.freeler.nl  

G: 
Gateway to Internet: mail.e-post.nl 
GlobalXS: smtp.globalxs.nl  

H: 
HCCnet: smtp.hccnet.nl 



HetNet: mailhost.hetnet.nl 
Home: mail.home.nl  

I: 
IAF: mail.iaf.nl 
IGR: mail.igr.nl 
Inn: mail.inn.nl 
Interbox: mail.box.nl 
Interstroom: smtp.interstroom.nl 
Introweb: smtp.introweb.nl 
IPR: mail.ipr.nl  

K: 
Kabelfoon: smtp.kabelfoon.nl 
KeyAccess: mailhost.castel.nl 
Knoware: smtp.knoware.nl 
KPN Direct ADSL: mailrelay.direct-adsl.nl 
KPN Office DSL: smtp.kpn-officedsl.nl  

L: 
Libertysurf: smtp.libertysurf.nl 
Luna: smtp.luna.nl  

M: 
Macon: smtp.macon.nl 
Miconnet: smtp.miconnet.nl 
Multiweb: smtp.multiweb.nl 
MyWeb: mail.username.myweb.nl  

N: 
Netland: smtp.netland.nl 
NL Net: smtp.nl.net  

O: 
Ons Net: mail.onsnet.nu  

P: 
Planet Internet: mail.planet.nl 
Plex: mailhost.plex.nl  

Q: 
Quickonline: smtp.quickonline.nl  



S: 
Scarlet: smtp.scarlet.nl 
Solcon: mail.solcon.nl 
Superweb: mail.superweb.nl  

T: 
Talkline: smtp.talkline.nl 
Tebenet: mail.tebenet.nl 
Tele2: smtp.tele2.nl 
Telebyte: smtp.telebyte.nl 
The Internet Plaza: smtp.tip.nl 
Tiscali: smtp.tiscali.nl 
TMFweb: mail.username.tmfweb.nl  

U: 
UUNet: smtp.nl.net 
UwNet: smtp.uwnet.nl  

V: 
Vinden: smtp.vinden.nl  

W: 
Wanadoo: smtp.wanadoo.nl 
Wirehub: smtp.wirehub.nl 
Wish: smtp.wish.net 
WorldAccess: mail.planet.nl 
WorldOnline: smtp.worldonline.nl 
WXS: mail.planet.nl  

X: 
XS4ALL: smtp.xs4all.nl  

Z: 
ZeelandNet: mail.zeelandnet.nl 
Zonnet: smtp.zonnet.nl  

 


