
Zorgen dat de mails van De Mol niet in de spambox komen 

Soms zien email providers binnenkomende mails ten onrechte aan voor spam. Je kunt dit voorkomen door De Mol 

vooraf op een “lijst van goedgekeurde verzenders” (whitelist) te zetten. 

Dat gaat voor iedere mail-dienst iets verschillend. Hieronder staat voor de meest voorkomende hoe. 

Microsoft (uw emailadres eindigt op @hotmail.com / @outlook.com / @live.nl) 

1) Ga naar https://outlook.live.com/owa/ en klik op “Aanmelden” rechtsboven 

2) Vul je emailadres in 

3) Er kan een tussenscherm verschijnen als je een Microsoft account hebt waaronder meerdere gebruikers 

zitten, kies het juiste account 

4) Vul daarna je wachtwoord in, bij Microsoft account is dit het wachtwoord van het Microsoft account, anders 

gewoon dat van de mailbox 

5) Klik op het “tandwiel” rechtsboven en daarna op “Alle Outlook instellingen weergeven”: 

 

 
 

  

https://outlook.live.com/owa/


6) Klik in het vak “Veilige afzenders en domeinen” op “Toevoegen” en type ‘dtcdemol.nl’, gevolgd door een 

Enter (anders verdwijnt de invoer weer): 

 

 
 

7) Klik op “Opslaan” en sluit daarna af met het kruisje ernaast. 

 

 
Klaar! 

  



Google (uw emailadres eindigt op @gmail.com) 

1) Ga naar https://www.google.com/intl/nl/gmail/about/ en klik op “Inloggen” 

2) Vul je emailadres in; vul je wachtwoord in 

3) Klik op het “tandwiel” rechtsboven en daarna op “Instellingen”: 

 
 

4) Kies tabblad ”Filters en geblokkeerde adressen”, klik op “Nieuw filter maken”: 

 
 

5) Vul in bij Van: ‘dtcdemol.nl’ en klik “Filter maken”: 

 
 

https://www.google.com/intl/nl/gmail/about/


6) Zet een vinkje bij “Nooit naar spam zenden” en klik “Filter maken” 

 
 

7) Klaar! Met het icoon links onder de grote + ga je terug naar de Inbox 

 

  



Ziggo (uw emailadres eindigt op @ziggo.nl / @chello.nl / @upcmail.nl) 

1) Ga naar https://mail.ziggo.nl/appsuite/signin en vul je e-mailadres en wachtwoord in 

2) Klik op het “hamburger menu” en kies “Instellingen”: 

 

 
 

3) Klik in de linkerbalk op “E-mail” en kies vervolgoptie “Filter Regels”: 

 

 
 

4) Kies “Een nieuwe regel toevoegen” en in vervolgens in de pop-up volgende: 

a) geef de regel een naam, in het voorbeeld “Mail van DTC de Mol doorlaten” 

b) klik “Voorwaarde toevoegen”, kies “Van” en vul in ‘dtcdemol.nl’ 

c) klik “Actie toevoegen”, “Opslaan in” en kies “Postvak in” 

Het scherm ziet er dan zo uit: 

https://mail.ziggo.nl/appsuite/signin


 
 

5) Klaar! Klik “Opslaan” en klik de grijze bovenbalk op “E-mail” om terug te gaan naar de Inbox 

6) Toch nog email van De Mol in de spam map? Sleep de mail naar Postvak In. Het spamfilter onthoudt welke 

mails je in of juist uit je Spam map sleept.  

 

KPN (uw emailadres eindigt op @kpnmail.nl / @planet.nl / @kpnplanet.nl / @hetnet.nl / @telfort.nl) 

Bij KPN lijkt geen mogelijkheid te zijn het vooraf te regelen. Krijg je geen Nieuwsbrief  / komt deze in de spambox, 

doe het dan het volgende. 

 

1. Log in op Webmail. 

2. Klik bij de mappen aan de linkerkant op ‘Spam’. 

3. Selecteer het bericht. 

4. Klik op het groene duimpje. 


