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1. Outlook App instellen 

1.1 Inleiding 

Het is mogelijk om je e-mailaccount in te stellen op een e-mailprogramma op je telefoon. In deze handleiding 
wordt stap voor stap beschreven hoe je de Outlook app van Microsoft kunt instellen op iOS- en Android-
smartphones. 
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1.2 Installeren Outlook app op telefoon 

Zoals in de inleiding beschreven moet de Outlook App op de telefoon geïnstalleerd worden. In de 
onderstaande stappen staat beschreven hoe die moet.  

Stap 1 – Ga op je mobiele telefoon naar de Play store / Appstore. Dit is afhankelijke van het type telefoon 
Android / IOS 

Stap 2 – Zoek in de store de volgende app op ‘Outlook’ 

Appstore;     Playstore; 

 

 

Stap 3 – Installeer vervolgens de app. Als je dit hebt gedaan kunnen we beginnen met het instellen van de 
Outlook app op de telefoon.  
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1.3 Instellen Outlook App 

De instellingen voor het instellen van de Outlook app zijn op Android en IOS nagenoeg het zelfde. In de 
onderstaande stappen nemen we dit door.  

Stap 1 – Open de ‘Outlook’ App. 

 

Stap 2 – Als je de Outlook app geopend heb wordt onderstaand scherm getoont, vul hier je email adres in 
en klik op ‘Account Toevoegen’ 

Stap 3 – Nadat je het mailadres heb ingevuld krijg je onderstaand scherm te zien. Kies hier voor ‘Office 365’. 
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 Stap 4 – Vervolgens moet je nogmaals aanmelden met je mail, klik hierna op ‘Volgende’ 

 

Stap 5 – Vervolgens moet het wachtwoord nog ingevuld worden. En hierna is het account ingesteld.  

 


