
Mailsjablonen in Outlook 
 
Aanmaken: 

1. Open	  een	  nieuwe	  mail	  	  (Ctrl	  +	  N)	  
2. Zet	  in	  de	  tekst	  de	  gewenste	  inhoud	  voor	  het	  sjabloon	  
3. Klik	  linksboven	  op	  Bestand,	  dan	  op	  Opslaan	  als	  
4. Sla	  het	  op	  als	  Outlook-‐sjabloon,	  voer	  de	  gewenste	  naam	  in	  en	  klik	  op	  Opslaan	  

	  

	  

 
Invoegen: 

1. In	  het	  Start	  tab	  klik	  je	  linksboven	  op	  Nieuwe	  items,	  dan	  Meer	  items	  en	  vervolgens	  op	  

Formulier	  kiezen	  

	  

	  
	  



2. Zoek	  in	  Gebruikerssjablonen	  in	  bestandssysteem,	  je	  komt	  dan	  in	  de	  standaard	  map	  terecht	  

	  

	  
	  

3. Mocht	  je	  het	  sjabloon	  ergens	  anders	  opgeslagen	  hebben	  ,	  zoek	  het	  dan	  via	  Bladeren	  	  	  

4. Selecteer	  het	  gewenste	  sjabloon	  en	  klik	  op	  Openen	  

5. Zet	  de	  gewenste	  ontvanger(s)	  bij	  Aan,	  	  CC	  en/of	  BCC,	  pas	  de	  inhoud	  en	  het	  onderwerp	  aan	  

indien	  nodig.	  (Let	  op:	  gemaakte	  aanpassingen	  hier	  worden	  niet	  opgeslagen	  in	  het	  sjabloon,	  

hieronder	  staat	  uitgelegd	  hoe	  je	  bestaande	  sjablonen	  aan	  kan	  passen)	  

Het	  is	  nogal	  een	  weg	  om	  het	  sjabloon	  te	  komen.	  Je	  kunt	  natuurlijk	  ook	  kiezen	  om	  al	  je	  sjablonen	  in	  

een	  eigen	  map	  te	  zetten	  waar	  je	  snel	  bij	  kunt.	  Dan	  kun	  je	  eenvoudig	  daar	  starten.	  

	  

Een	  andere	  manier	  is	  gebruik	  te	  maken	  van	  sneltoetsen.	  Je	  vindt	  deze	  door	  goed	  te	  kijken	  naar	  de	  

onderstreepte	  letters	  in	  de	  menuteksten.	  Bijvoorbeeld	  in	  ‘meer	  items’	  is	  de	  i	  onderstreept.	  De	  

betekenis	  daarvan	  is	  dat	  je	  met	  alt-‐i	  niet	  hoeft	  te	  klikken.	  Bij	  ‘formulier	  kiezen’	  is	  dat	  dus	  alt-‐k.	  

Dus	  met	  de	  reeks	  alt-‐i,	  alt-‐k	  ben	  ik	  vrij	  vlot	  waar	  ik	  wezen	  wil.	  

	  

Een	  derde	  mogelijkheid	  is	  om	  een	  directe	  stap	  te	  maken	  in	  je	  ‘snelle	  werkbalk’	  maar	  daarover	  in	  een	  

latere	  paper	  meer.	  

	  

Aanpassen: 
1. Ga	  naar	  de	  locatie	  waar	  het	  sjabloon	  is	  opgeslagen	  en	  dubbelklik	  om	  het	  te	  openen	  
2. Pas	  het	  sjabloon	  aan	  en	  sla	  het	  op	  
3. Het	  aangepaste	  sjabloon	  is	  nu	  beschikbaar	  
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