
Rulec toevoegen aan lijst veilige afzenders. 
 
Om te voorkomen dat de e-mails die verstuurd worden door TC Rulec als spam (junk mail) 
worden beschouwd, moet het domein van het e-mailadres toegevoegd worden als een 
veilige afzender. De stappen om dit toe te voegen, wordt in dit document uitgelegd. 

1. Instellingen voor GMAIL 
2. Instellingen voor Hotmail/Outlook/Live mail 
3. Instellingen voor Ziggo, UPC, etc. 

 
 

Instellingen voor GMAIL 
 
STAP 1: Instellingen opvragen  

1. Klik rechtsboven op het tandwielpictogram en klik op Instellingen. 

 

2. Klik op het tabblad Filters. 

 

3. Klik op Nieuw filter maken. 



 

STAP 2: Veilige afzender toevoegen  

1. Vul in het filter-scherm onder Van in: rulec.nl 

 

2. Klik op Doorgaan. 

3. Selecteer het veld Nooit naar Spam verzenden en klik op Filter maken 



 

 
Instellingen voor Hotmail/Outlook/Live mail 
 
 
STAP 1: Instellingen opvragen  

Om de instellingen op te vragen klik je op het instellingen icoon  in de rechterbovenhoek, 
links van je naam. 
Daarna selecteer je “Meer e-mailinstellingen”.  
 

 
 
 
STAP 2: Veilige afzender toevoegen  
Er wordt nu een scherm getoond met links om je e-mailaccount te beheren. Om naar de 
veilige afzenders te gaan, klik je op “Veilige en geblokkeerde afzenders” of “Safe and 
blocked senders”. 



 

STAP 3: Controle of domein niet is toegevoegd als geblokkeerde 
afzender  
Vooraleer het domein kan toegevoegd worden, moet er eerst gecontroleerd worden of het 
domein nog niet als onveilige afzender wordt beschouwd. Dit kan via de link “Geblokkeerde 
afzenders” of “blocked senders”.  

 
 
In dit scherm zie je aan de rechterkant een lijst met alle “geblokkeerde afzenders en 
domeinen” of “Blocked senders”.  

 
Indien je in deze lijst het domein “@rulec.nl” ziet staan of een e-mailadres wat eindigt op 
“@rulec.nl” zoals “clubhuiscommissie@rulec.nl”, dan moet je deze selecteren en op de 
knop “<< Uit lijst verwijderen” of “<< Remove from list” klikken.  
 
Om naar de volgende stap te gaan klik je bovenaan onder op de link “Veilige en 
geblokkeerde afzenders” om daarna terug te komen op het scherm van STAP 3.

 
 
STAP 4: Veilige afzenders  
Om TC Rulec als veilige afzender toe te voegen, klik je op de link “Veilige afzenders” of 
“Safe senders”. 

In het tekstvak onder “De afzender of het domein dat als veilig moet worden 
gemarkeerd:” of “Sender of domain to mark as safe:” vul je het domein “rulec.nl” in 
zonder haakjes en klik je op de knop “Aan lijst toevoegen >>” of “Add to list >>”.  



 

Op deze manier wordt het domein toegevoegd aan de lijst “Veilige afzenders en domeinen” 
of “Safe senders and domains” aan de rechterkant. 

 

 

 
Instellingen voor Ziggo, UPC, etc. 
Acherhaal bij je eigen provider hoe je Rulec.nl kunt toevoegen als veilige afzender. 


