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LoonMail. Oplossing in het kort 
 

Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier 

Als u tegen problemen aanloopt bij het mailen vanuit Loon Online dan is er een snelle en 

makkelijke alternatieve route. In plaats van mailen vanuit Loon kunt u namelijk gebruik gaan 

maken van Mijn LoonDossier. Meer info: https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier 

 

Toch e-mailen via Loon Online? Stappenplan 

Wilt u toch e-mailen via Loon Online? Dan kunt u in verreweg de meeste gevallen al uit de 

voeten met dit korte en simpele zeven-stappenplan.  

1) Vink aan 'Gebruik LoonMail voor het versturen van e-mails vanuit Loon' (bovenin).  

 

2) Vul in de 'Naam afzender'. Dat is de naam van de 'afzender' die de ontvanger van de mail 

te zien krijgt. Bijvoorbeeld: Administratiekantoor AA, Zwolle. 

 

3) Vul in 'E-mail afzender'. Dit is uw eigen e-mailadres. Bijvoorbeeld: info@admkantoorAA.nl 

 

4) Vul het veldje 'Mailserver' in. De optie 'Kies' helpt u daarbij. Raadpleeg anders uw 

provider.  

 

5) De gebruikersnaam en het wachtwoord die u in dit tabblad moet invullen, zijn precies 

hetzelfde als op uw smartphone, tablet of computer om de e-mail uit te lezen.  

 

Voorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord 

Uw e-mailadres is: info@admkantoorAA.nl. Dit is dan uw gebruikersnaam. 

Uw wachtwoord voor uw mail luidt: Piet1975#!. Dit is dan uw wachtwoord.  

https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier
mailto:info@admkantoorAA.nl
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6) Gebruik als poortnummer '587'. Vul dit getal in als het er nog niet default staat.  

 

7) Als u de vereiste velden hebt ingevuld, kunt u klikken op de knop 'Verzend test-email'. 

Controleer daarna uw eigen mail: er moet een e-mailtje vanuit Loon staan. Als dat is gelukt, 

zijn uw e-mailproblemen vanuit Loon voorbij. 

 

E-mailen via Loon Online lukt nog steeds niet?  

Als bovenstaand stappenplan niet het gewenste resultaat oplevert, lees dan deze 

handleiding verder: https://www.loon.nl/Handleiding/Probleemoplossing_LoonMail.pdf 

 

Wat is het probleem? Loon Online vormt een externe server 
Ook vanuit Loon Online kunt u werknemers hun pdf-loonstroken mailen. Maar de instellingen 

erachter zijn wezenlijk anders dan mailen vanuit Loon op uw pc (lokaal) waren. Reden: met 

Loon Online mailt u vanaf een andere locatie, namelijk vanaf de externe server van Loon 

Online. Met Loon op uw pc (lokaal) speelde de externe server van Loon geen rol. 

 

De technische achtergrond hiervan is, dat e-mails verzenden tegenwoordig niet meer 

anoniem kan. Alle leveranciers van e-maildiensten willen graag weten wie het is die de e-

mail verstuurt - en dan niet alleen het e-mailadres van de afzender, want dat is veel te 

gemakkelijk te vervalsen.  

 

Verreweg de meeste leveranciers vragen daarom altijd om een gebruikersnaam en 

wachtwoord bij het verzenden van e-mails. Sommige leveranciers accepteren echter ook dat 

u deze gegevens niet aanlevert, als u de e-mail verzendt vanaf een bij hen bekend adres. 

Als u bijvoorbeeld een Internetabonnement heeft van xs4all en u verzendt e-mails vanaf het 

adres iemand@xs4all.nl en u verzendt de e-mail vanaf de xs4all-aansluiting, dan is dat 

voor xs4all voldoende: u bent niet anoniem.  

 

Wanneer u echter overstapt op Loon Online verzendt u de e-mail niet langer vanaf een 

xs4all-aansluiting en zal de e-mail geweigerd worden, omdat xs4all niet kan vaststellen wie 

de e-mail verstuurt. Wanneer u uw gebruikersnaam en wachtwoord van xs4all invult (op 

tabblad 'LoonMail' bij de 'Persoonlijke instellingen') is dat probleem opgelost. U bent niet 

langer anoniem en de mail wordt verzonden. Daarnaast vult u bij 'LoonMail' de 'Mailserver' in 

en vinkt u natuurlijk aan dat u gebruik wilt maken van LoonMail.  

 

Moraal van het verhaal: verzend alleen e-mails met ingevulde gebruikersnaam en 

wachtwoord.  

 

  

https://www.loon.nl/Handleiding/Probleemoplossing_LoonMail.pdf
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1) Eerste en beste oplossing? Mijn LoonDossier 
Verreweg de snelste en makkelijkste oplossing? In plaats van mailen vanuit Loon Online 

gebruik gaan maken van Mijn LoonDossier: https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-

loondossier 

 

Met Mijn LoonDossier hoeft u helemaal niet meer vanuit Loon naar uw werknemers te mailen 

omdat u de loonstroken, jaaropgaven, et cetera eenvoudig op een eigen, beveiligde plek op 

het web plaatst voor de werknemer.  

 

Bovendien is mailen niet 100% veilig, en niet AVG-proof (tenzij u de mails versleuteld 

verstuurt). Met Mijn LoonDossier vermijdt u eenvoudig dit soort belemmeringen. 

 

2) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver 
Wilt u toch geen gebruik (gaan) maken van Mijn LoonDossier? Dan is er nog een andere 

mogelijkheid om het tegenhouden van e-mail vanuit Loon Online door providers op te lossen: 

Mailen via uw eigen provider of e-mailserver (dat leggen we in dit hoofdstuk nader uit). 

 

Bij deze tweede mogelijke oplossing - mailen via eigen provider of e-mailserver -  is een 

voordeel dat de verstuurde mails ook in de map van de gebruikte email user staan. De 

methode vergt echter soms wat 'navraagwerk' bij uw provider als u zelf de antwoorden op de 

benodigde info niet (meer) hebt. 

 

Voor de hier beschreven oplossing 2) kiest u in Loon voor 'Opties', en dan 'Persoonlijke 

instellingen', 'Loon Mail'. Daar vult u een aantal velden in. Onderstaand per onderdeel meer 

info.  

• Gebruik LoonMail... 

Vink deze optie altijd aan.  

 

• Naam afzender 

Dat is de naam van de 'afzender' die de ontvanger van de mail te zien krijgt. Bijvoorbeeld: 

Administratiekantoor AA, Zwolle.  

 

• E-mail afzender 

Dit is uw eigen e-mailadres. Bijvoorbeeld: info@admkantoorAA.nl  

 

• Mailserver  

Wél invullen. De optie 'Kies' helpt u daarbij. Raadpleeg anders uw provider.   

 

• Poortnummer, en Gebruik SSL 

Gebruik als poortnummer '587'. Dat is het default-nummer. Vul '587' als het er nog niet staat.  

 

Voor het vakje 'Gebruik SSL' geldt: aanvinken in het gros van de gevallen.  

 

• Gebruikersnaam 

Wél invullen. Dat is normaal gesproken uw standaard e-mailadres. Om daar zeker van te 

https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier
https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier
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zijn, hebt u de brief nodig die u hierover van uw provider hebt gekregen toen u zich bij hen 

aanmeldde.  

  

U hebt al veel aan deze tip: uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in dit tabblad moet 

invullen, zijn precies hetzelfde als op uw smartphone, tablet of computer om de e-mail uit te 

lezen. Dus als u die weet / opzoekt, wordt het invullen van dit tabblad al een stuk 

makkelijker.  

 

Voorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord: 

Uw e-mailadres is: info@admkantoorAA.nl. Dit is dan uw gebruikersnaam. 

Uw wachtwoord voor uw mail luidt: Piet1975#!. Dit is dan uw wachtwoord.   

 

• Wachtwoord 

Wél invullen. Ook uw wachtwoord vindt u in de betreffende brief van uw provider. En ook uw 

wachtwoord hebt u vervolgens ingevuld in uw e-mailprogramma.  

  

Dat is normaal gesproken uw standaard e-mailadres. Om daar zeker van te zijn, hebt u de 

brief nodig die u hierover van uw provider hebt gekregen toen u zich bij hen aanmeldde.  

  

U hebt al veel aan deze tip: uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in dit tabblad moet 

invullen, zijn precies hetzelfde als op uw smartphone, tablet of computer om de e-mail uit te 

lezen. Dus als u die weet / opzoekt, wordt het invullen van dit tabblad al een stuk 

makkelijker.  

 

Voorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord: 

Uw e-mailadres is: info@admkantoorAA.nl. Dit is dan uw gebruikersnaam. 

Uw wachtwoord voor uw mail luidt: Piet1975#!. Dit is dan uw wachtwoord.   

 

• Domein 

Dit veld 'Domeinnaam' hoeft u in de meeste gevallen niet in te vullen. Standaard leeg laten, 

dus. Bij twijfel of vragen: raadpleeg uw provider. Want de precieze instellingen kunnen 

wisselen per provider, en ook nog eens in de tijd.  

• Kopie naar 

Optioneel. Hier kunt u het e-mailadres ingeven dat via een CC of BCC een kopie krijgt van 

de e-mails die u via LoonMail verstuurt. Meestal zal dat uw eigen e-mailadres zijn.  

 

Al met al ziet het scherm 'LoonMail' er bij oplossing 2) zo uit:  
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Afbeelding: Oplossing 2. LoonMail 

 

Let op: Als u de vereiste velden hebt ingevuld, kunt u klikken op de knop 'Verzend test-

email'. Controleer daarna uw eigen mail: er moet een e-mailtje vanuit Loon staan. Als dat is 

gelukt, zijn uw e-mailproblemen vanuit Loon voorbij. 

 

3) Loon Online mail relay service 
Er bestond eerder een derde mogelijkheid voor het e-mailen vanuit Loon Online: de 

zogeheten 'Loon Online mail relay service'.  

 

Er werd daarbij gebruikgemaakt van Loon Salarissoftware-servers. Dat was op zich een 

mooie dienst die we de Loon-gebruikers aanboden maar omdat er daardoor veel digitaal 

verkeer naar talloze e-mailadressen vanuit de 'externe' Loon-servers ontstond, dreigden we 

op de zwarte lijst van providers te komen.  

 

We kregen daar - hoe onterecht ook - waarschuwingen over van grote, internationale 

providers en moeten deze dienst dan ook uitfaseren.  

 

Loon Mail nogmaals inregelen na overstap Loon Online? 
Er is een kans dat uw lokale versie (op uw pc) van Loon geen hobbels gaf met het versturen 

van e-mails. U had daartoe e.e.a. ingesteld via het tabblad 'LoonMail' bij de 'Persoonlijke 

Instellingen'.  

 

Zodra u echter bent overgestapt op Loon Online kán dat anders liggen want providers zien 
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Loon Online veelal als een externe locatie. Daardoor werken uw instellingen op Loon Mail in 

sommige gevallen niet meer.  

 

U lost dit simpel op door in Loon Online op het tabblad 'LoonMail' alsnog uw gebruikersnaam 

en wachtwoord in te vullen van uw e-mail-account. Deze gegevens hebt u ook nodig voor het 

verzenden en ontvangen van e-mail op uw smartphone, tablet of computer. 

 

Voorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord 

Uw e-mailadres is: info@admkantoorAA.nl. Dit is dan uw gebruikersnaam. 

Uw wachtwoord voor uw mail luidt: Piet1975#!. Dit is dan uw wachtwoord. 

 

Vink tevens de optie 'Gebruik SSL' aan. Het 'Poortnummer' is standaard 587. 

 

Verstuur een test aan uzelf 

Als u de benodigde velden hebt ingevuld, kunt u bij 'LoonMail' klikken op de knop 'Verzend 

test-email'. Controleer daarna uw eigen mail: er moet een e-mailtje vanuit Loon staan. Als 

dat is gelukt, kunt u e-mailen vanuit Loon. 

 

E-mailen vanuit Loon Online lukt nog steeds niet?  
Als u nog steeds problemen ondervindt met het e-mailen vanuit Loon Online, leest u dan 

deze uitleg met nadere oplossingen: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Probleemoplossing_LoonMail.pdf 

 

Heeft ook dat uitlegdocument u niet geholpen? Dan zou deze webpagina met - per provider - 

de benodigde instellingen (onderin) u alsnog op het goede spoor kunnen zetten: 

https://www.loon.nl/online/overstappen/e-mail 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.loon.nl/Handleiding/Probleemoplossing_LoonMail.pdf
https://www.loon.nl/online/overstappen/e-mail

