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POP3 of IMAP 

Met POP3 download je je e-mail vanaf de server naar je apparaat (computer of telefoon). Je 

e-mail wordt doorgestuurd naar je apparaat en blijft niet bewaard op de server. Met IMAP kun 

je e-mailberichten op de server bekijken via je e-mailprogramma. De e-mail blijft op de server 

staan waardoor je het vanaf meerdere apparaten kunt benaderen. 

Voor- en nadelen POP3 
Voordelen 

• Je kunt e-mail in je e-mailprogramma ook bekijken zonder internetverbinding; 
• Je e-mail neemt geen ruimte in beslag op de server. Je e-mailbox raakt zo niet vol en 

blijft nieuwe e-mailberichten ontvangen. 

Nadelen 

• Zodra je je emailberichten leest, worden ze van de server verwijderd en gedownload 
naar je apparaat. Daarom is POP3 minder geschikt voor gebruik op meerdere 
apparaten.  

• Je e-mail wordt lokaal op je 
apparaat (pc, tablet of smartphone) 
opgeslagen. Bij een crash gaat al je 
e-mail verloren.  

• Sommige e-mailprogramma’s 
bieden een optie dat je controle 
houdt over het verwijderen van de 
server: verwijderen van de server na 
x dagen of verwijderen als de map 
met de verwijderde mail wordt leeg 
gemaakt. Gedurende die periode 
kun je op andere apparaten je mail 
ook nog lezen! 
 

 

 

 

Voor- en nadelen IMAP 
Voordelen 

• Je kunt je e-mail op meerdere apparaten bekijken. Elk apparaat toont dezelfde 
berichten; 

• Je e-mail blijft bewaard bij een crash van je computer of e-mailprogramma doordat hij 
in de e-mailbox op de server blijft staan. 

Nadelen 

• Je kunt e-mail alleen bekijken met een internetverbinding; 
• Het is nodig dat je je e-mailbox regelmatig controleert en eventueel leegt. Je kunt ook 

via de  servermanager je e-mailbox vergroten. 

https://www.yourhosting.nl/login/login.html
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IMAP artikel uit SeniorWeb 
 

IMAP is vooral fijn als u op meerdere plekken mailt, zoals online via 
webmail, op de computer, tablet of smartphone. Bij IMAP blijven de e-mails 
op de server van de provider staan. Hierdoor kunt u altijd bij al uw 
berichten. 
Voordelen IMAP 
▪ Alle e-mails zijn beschikbaar op meerdere locaties. De inhoud van uw 

mailbox ziet er dus op alle apparaten, zoals uw pc en tablet, hetzelfde 
uit. Ook de verzonden items zijn op alle apparaten zichtbaar. 

▪ U hoeft geen back-up te maken van uw e-mail. De berichten blijven 
bewaard op de server van de provider. Een back-up is alleen te 
overwegen als u uw mail moet opschonen omdat uw mailbox vol zit.  

▪ Werkt met zowel de Mail-app van Windows 10 als de Mail-app van 
Windows 8/8.1. 

Nadelen IMAP 
▪ Doordat alle e-mails op de server blijven staan, kan de inbox vol raken. 

De meeste providers geven de gebruiker tegenwoordig veel 
opslagruimte, zodat uw inbox niet zomaar vol zit. Maar u krijgt minder 
ruimte dan bij de grote webmailaanbieders. 

▪ E-mails, ook eerder gelezen berichten, kunt u alleen bekijken met 
internetverbinding.  

 
Het voordeel van IMAP is dat alle e-mails altijd beschikbaar zijn op de 
server. Dit is ook gelijk een nadeel, want uw mailbox kan na verloop van 
tijd vol raken. De meeste providers bieden tegenwoordig wel aardig wat 
opslagruimte. Daardoor is het bij een provider als Ziggo haast onmogelijk 
om de inbox vol te krijgen. 
Hieronder van een aantal grote providers de opslagruimte voor e-mails: 

Ziggo 15 GB te verdelen over zes mailboxen 

KPN 1 GB voor één mailbox 

Telfort 1 GB per mailbox, maximaal vijf mailboxen 

XS4ALL 1 GB per mailbox, maximaal vijf mailboxen 

Steeds meer providers stappen met het oog op de toekomst over van 
POP3 naar IMAP. Langzamerhand wordt IMAP de standaard. Een 
belangrijk argument is daarbij dat veel mensen tegenwoordig hun e-mail 
lezen op verschillende apparaten. En dan is IMAP het handigste. Sommige 
providers bieden beide opties aan. Ziggo, KPN en XS4ALL maken al 
gebruik van IMAP. En ook klanten van Telfort met glasvezel zijn over. Er 
zijn ook providers, zoals Tele2, die alleen gebruikmaken van POP3. 
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Moet u overstappen? 
 
Als u uw providermail alleen via de browser bekijkt en niet in 
een mailprogramma, dan hebt u in principe weinig te maken met de 
overgang van POP3 naar IMAP. Op de achtergrond heeft de provider 
aanpassingen gedaan, maar u hoeft niets te doen. 
Maakt u gebruik van een e-mailprogramma op slechts één plek? Dan hoeft 
u niet per se over te stappen van POP3 naar IMAP. U kunt dan voorlopig 
gebruik blijven maken van uw huidige (POP3-)instellingen in uw e-
mailprogramma. 
Maakt u op diverse plekken en apparaten gebruik van providermail, 
of gebruikt u e-mail via de browser én een e-mailprogramma? Dan is het 
raadzaam om over te gaan naar IMAP. Dat kan overigens dus alleen als uw 
provider al over is. 

Hoe stapt u over? 
Voor het overstappen van POP3 naar IMAP, is het het beste om eerst het 
oude account te verwijderen. Let op, uw e-mails worden dan ook 
verwijderd. Maak daarom eerst een back-up van uw mails en 
contactpersonen. Daarna moet u weer een account aanmaken, alleen nu 
met de IMAP-gegevens. De providers die al gebruikmaken van IMAP 
leggen stap voor stap uit hoe u uw e-mail instelt in diverse e-
mailprogramma's. Kijk voor meer informatie op de site van de 
providers: Ziggo, KPN, XS4ALL. Voor instructies over het maken van een 
back-up, leest u de SeniorWeb artikelen 'E-mail archiveren met mailstore' 
en 'Mail back-uppen in Windows Live Mail'. 
Stapt u over naar IMAP en gebruikt u het e-mailadres op meerdere 
plekken, zoals op pc, tablet en smartphone? Dan kunt u het beste op al uw 
apparaten tegelijk overstappen naar IMAP. 

 

https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet/e-mail/
http://kpn-customer.custhelp.com/app/answers/detail_page/a_id/15769
https://www.xs4all.nl/service/diensten/email/installeren/mailprogramma-instellen.htm
https://www.seniorweb.nl/artikel/e-mail-archiveren-met-mailstore
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-mail-back-uppen-in-windows-live-mail

