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HOW TO: E-mailhandtekening instellen 
We vinden het bij Yeps belangrijk dat we allemaal op dezelfde manier communiceren met onze 
klanten. Eén van de manieren waarop we dit doen, is door allemaal te mailen met een Yeps-e-
mailhandtekening. In dit document wordt uitgelegd hoe je jouw e-mailhandtekening instelt. 
 
De juiste e-mailhandtekeningen zijn altijd terug te vinden op Sharepoint. 
 

Open Outlook en klik links bovenin op Bestand (File). 

 

Er opent zich een nieuw scherm met accountinformatie. Klik rechts onderin op Opties (Options). 

 

Er opent zich een nieuw venster met opties voor Outlook. Klik in de linker kolom op E-mail (Mail) 
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Hier vind je alle instellingen voor jouw e-mails. Om de handtekening in te stellen, klik je op de knop 
Handtekeningen… (Signatures…). 

 

Nu open zich opnieuw een nieuw venster. Hier kan je e-mailhandtekeningen beheren (aanmaken, 
verwijderen of wijzigen). Je wil een nieuwe aanmaken, dus je klikt op de knop Nieuw (New). 

 

Nog een nieuw venster. Nu snap ik waarom het Windows heet. Hier type je een naam voor de 
handtekening. Deze is enkel voor jou zichtbaar, maar voor het gemak noemen we de handtekening 
“Yeps”. Klik op OK om de nieuwe handtekening aan te maken. 
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We hebben nu alleen nog maar een nieuwe handtekening aangemaakt, maar deze is nog helemaal 
leeg. Om de e-mailhandtekening van Yeps in te stellen, moeten we de handtekening eerst in een 
webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.) openen. Ga naar het bestand met de e-
mailhandtekening en dubbelklik om het te openen. 
 

 

In je browser opent zich de handtekening. 

 

Selecteer de volledige handtekening met de toetscombinatie Ctrl + a op je toetsenbord. Kopieer de 
handtekening met de toetscombinatie Ctrl + c op je toetsenbord. 
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Nu de handtekening gekopieerd is, moet je hem nog instellen in Outlook. Dit doe je door terug te 
gaan naar Outlook (geen zorgen, de handtekening blijft gekopieerd). Als het goed is, staat daar het 
venster van de e-mailhandtekening nog open. Klik in het lege tekstvak. 

 

In dit tekstvak kan je de net gekopieerde handtekening, plakken. Dit doe je met de toetscombinatie 
Ctrl + v op je toetsenbord. 
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Zoals je ziet, zitten nu overal lijntjes onder de tekst. Dit is NIET de bedoeling. Om de lijntjes weer 
weg te halen, selecteer je met je muis de volledige e-mailhandtekening. Dit doe je door te klikken 
(en ingedrukt houden) rechts onderaan de handtekening en vervolgens de muis omhoog te slepen 
naar links bovenaan de handtekening. Hier kan je je muisknop weer loslaten. 

 

Nu heb je de handtekening geselecteerd. Klik één keer op de knop U (onderstrepen) om alles te 
onderstrepen. 

 

Klik nog één keer op de knop U (onderstrepen) om alle strepen weg te halen. 
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Nu is de e-mailhandtekening ingesteld. Er is nog één laatste stap om het instellen volledig af te 
ronden. We willen graag dat je ALTIJD mailt met jouw eigen e-mailhandtekening. Om te zorgen dat 
dit automatisch gaat, stel je de handtekening in als standaard. Selecteer rechts bovenin het venster 
het juiste e-mailaccount (naam@yeps.nl). 

 

Selecteer zowel bij Nieuwe berichten (New messages) )als bij Antwoorden en doorgestuurde 
berichten (Replies/forwards) de e-mailhandtekening van Yeps. 

 

Om alle instellingen volledig op te slaan, klik je nu onderin het venster op OK. 
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Klik vervolgens nog een keer op OK. 
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Nu is jouw e-mailhandtekening volledig en juist ingesteld! 
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