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SWiF Webmail 

Via je browser kun je de mailbox op iedere plek benaderen, door 
gebruik te maken van webmail. 

Wachtwoord vergeten? 

Geen probleem. Laat het ons weten via info@swif.nl en we helpen je 
binnen no-Ame weer op weg. 

Surf naar:

hBp://webmail.JOUWDOMEIN.EXTENSIE 
Log in m.b.v. je gebruikersnaam (= je e-mailadres) en je wachtwoord.

Voorbeeld: domein swif.nl

Inloggen via adres hBp://webmail.swif.nl

Gebruikersnaam info@swif.nl

Wachtwoord ********
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SWiF E-mail instellingen 
 
Gebruik de onderstaande instellingen om je e-mail in te stellen 
in een e-mailprogramma naar keuze (bijv. Outlook, Apple Mail, 
Gmail of Hotmail). E-mail kan ingesteld worden m.b.v. van het 
POP of het IMAP protocol. 
 
 
POP of IMAP? 
 
Het POP protocol downloadt e-mails van de server op het 
gebruikte apparaat. POP hee[ derhalve als grote voordeel dat je 
niet snel met capaciteitsproblemen te maken krijgt. IMAP 
synchroniseert alAjd met de server en geniet daarom de 
voorkeur wanneer je e-mail op verschillende apparaten (of in 
combinaAe met webmail) wilt gebruiken. 
 
Een SWiF mailbox is standaard uitgerust met 1GB 
schijfruimte, hiermee dien je rekening te houden wanneer je 
kiest voor IMAP. 
 
 
Advies nodig? 
 
Niet helemaal zeker welk protocol in jouw situaAe het beste 
werkt? Bel of mail gerust, we adviseren je graag. 
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Instellingen IMAP 

 
 
 
Problemen met synchroniseren? 

In sommige programma’s is het noodzakelijk om het IMAP 
voorvoegsel (of IMAP-prefix) nog in te stellen. Vul bij de IMAP 
accounAnstellingen het voorvoegsel IMAP-pad (Engels: root folder 
path) als volgt in: INBOX 

Inkomende mailserver

Server voor inkomende e-mail mail.mdns.nl

Gebruikersnaam: Je e-mailadres, bijv. info@swif.nl

Wachtwoord: ********

SSL vereist voor inkomende e-mail Ja (kies bij voorkeur voor Automatisch)

Poort inkomende e-mail 993

Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie Nee

Verificatie vereist Ja

Uitgaande mailserver

Server voor uitgaande e-mail mail.mdns.nl

Gebruikersnaam: Je e-mailadres, bijv. info@swif.nl

Wachtwoord: ********

SSL vereist voor uitgaande e-mail Ja (kies bij voorkeur voor Automatisch)

Poort uitgaande e-mail 587 (probeer 465 wanneer 587 niet werkt)

Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie Nee

Verificatie vereist Ja
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Instellingen POP 

Inkomende mailserver

Server voor inkomende e-mail mail.mdns.nl

Gebruikersnaam: Je e-mailadres, bijv. info@swif.nl

Wachtwoord: ********

SSL vereist voor inkomende e-mail Ja (kies bij voorkeur voor Automatisch)

Poort inkomende e-mail 995

Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie Nee

Verificatie vereist Ja

Uitgaande mailserver

Server voor uitgaande e-mail mail.mdns.nl

Gebruikersnaam: Je e-mailadres, bijv. info@swif.nl

Wachtwoord: ********

SSL vereist voor uitgaande e-mail Ja (kies bij voorkeur voor Automatisch)

Poort uitgaande e-mail 587 (probeer 465 wanneer 587 niet werkt)

Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie Nee

Verificatie vereist Ja
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