
Een e-mail lezen 
 

1. Ga naar de website “gmail.com”. 

2. Klik rechtsboven de pagina op “inloggen”. 

3. Geef je e-mailadres en wachtwoord in. 

Na in te loggen kom je in je mailbox terecht. Klik op een e-mail om deze te openen. 

 

Wees voorzichtig met onverwachte mails van mensen die je niet kent. Deze kunnen virussen bevatten. 

Op  safeonweb.be vind je info over veilig internetten. 

 

Een e-mail opstellen of beantwoorden 
 

Om te antwoorden op een e-mail in je inbox, open je deze en klik je vervolgens rechtsboven op het 

pijltje. 

 

Daarna typ je je antwoord en klik je op de blauwe knop “verzenden”. 

Om een nieuwe mail te versturen, klik je linksboven op het “+”-teken.

 



Dan vul je het e-mailadres van de ontvanger in, een onderwerp, en de rest van je bericht. Je kan dan 

de mail versturen door op “verzenden” te klikken, of verwijderen door rechtsonderaan op de vuilbak 

te klikken. 

 

 

 

 

Een bijlage downloaden 
 

Als er een bijlage zit bij een mail die je ontvangen hebt, zie je dat in je inbox aan het rode icoontje 

onder het onderwerp van de mail. Naast het icoon staat de naam van het bestand in bijlage. 

 

 



Om de bijlage te downloaden, open je eerst de mail. Helemaal onderaan zie je dan een grotere versie 

van het bestand. Door met je muisaanwijzer op het bestand te gaan staan, verschijnen er twee 

knoppen. Klik op de witte pijl om je bijlage te downloaden. 

 

Gedownloade bestanden komen standaard terecht in de map “Downloads” op je computer. Op de 

meeste computers kan je deze map snel vinden door eerst Windows Verkenner te openen met de 

volgende toetsencombinatie:        en vervolgens in de lijst links op “Downloads” te 

klikken. 

 

 

Een bijlage versturen 
 

Wanneer je een mail verstuurt of beantwoordt, kan je bestanden (foto’s, Word-documenten) 

meesturen. Klik op de paperclip naast de knop verzenden en zoek het bestand. Het bestand moet op 

de computer staan.  

 

 

Een bestand op je computer zetten 
 

Om een bestand (foto) over te zetten van je smartphone naar je computer, kan je een USB-kabel 

gebruiken.  

Sluit het ene uiteinde aan op je smartphone en het andere op een USB-poort van je computer. 

Opgelet: dit werkt niet met alle USB-kabels. Sommige werken enkel als oplader. 



Open Windows Verkenner met de toetsencombinatie hierboven. In de lijst links zou je de naam van 

je smartphone moeten zien. Klik erop en blader door de mappen tot je het juiste bestand vindt. 

Foto’s staan meestal in een map met de naam “images”, “photos”, of “DCIM”.  

 

 

Klik op het gewenste bestand en sleep het naar de map “Bureaublad” of “Downloads” door de 

linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl je de muis beweegt. Hier kan je het later terugvinden. 

 

 

 

 


