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De reguliere weg al geprobeerd? 

U leest dit uitlegdocument waarschijnlijk omdat u er met de basisinstructies over e-mailen 

vanuit LoonMail (Online) niet uit bent gekomen. Voor de goede orde, dit is die basisuitleg: 

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

Als die reguliere weg u niet heeft geholpen, lees dan inderdaad verder in dit huidige 

document. Daarin gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken waarom e-mailen vanuit Loon 

nog steeds niet lukt.  

Foutmeldingen per provider na e-mailtest 

Normaliter - als het e-mailen wél werkt - krijgt u na de optie 'Verzend test-email' deze 

melding te zien: 

 
Afbeelding: test LoonMail correct verzonden 

https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_mailinstructie.pdf
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Als die e-mailtest echter niet slaagt dan krijgt u een foutmelding. Als er iets mis is met uw 

instellingen geeft de foutmelding een hint over de precieze oorzaak. Deze foutmeldingen 

verschillen helaas van provider tot provider, maar geven meestal wel een indicatie van het 

probleem, zoals bijvoorbeeld deze: 

 

Afbeelding: test LoonMail mislukt (voorbeeld xs4all) 

 

Xs4all 

De foutmelding (na de e-mailtest) is in dit geval afkomstig van xs4all en luidt: Mailbox 

unavailable. The server response was: 5.1.0 Please authenticate using your username 

and password [1036] 

Hier wordt aangegeven dat er een probleem is met gebruikersnaam en wachtwoord. De 

foutmeldingen zijn helaas soms uit beveiligingsoverwegingen wat vaag. In dit voorbeeld lijkt 

de foutmelding aan te geven dat er geen gebruikersnaam en wachtwoord waren opgegeven, 

maar was het wachtwoord verkeerd. 

 

Via 'Opties', 'Persoonlijke instellingen', 'LoonMail' regelt u het alsnog. 

 

Ziggo 

Ziggo geeft bij het mislukken van de e-mailtest een (deels) mooie Nederlandstalige 

foutmelding: The SMTP server requires a secure connection or the client was not 

authenticated. The server response was: Je moet eerst inloggen als je poort 587 

gebruikt. 

Ook hier is het probleem dat gebruikersnaam en wachtwoord niet ingevuld of niet correct 

zijn. Via 'Opties', 'Persoonlijke instellingen', 'LoonMail'. 

 

HetNet 

HetNet meldt bij het mislukken van de e-mailtest: Mailbox unavailable. The server 

response was: 5.7.1 Unable to relay without authentication. 

Alweer: gebruikersnaam en wachtwoord niet ingevuld of niet correct. Via 'Opties', 

'Persoonlijke instellingen', 'LoonMail' regelt u het alsnog.  
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Melding: The remote name could not be resolved: 'mtp.xs4all.nl' 

De naam van de e-mailserver is verkeerd. In dit geval ontbreekt er een 's' aan het begin. Het 

moet zijn: smtp.[naam provider].nl   

 

Melding: Unable to connect to the remote server 

Bij deze melding is waarschijnlijk het poortnummer verkeerd. Probeer eerst poort 587 en als 

dat niet lukt poort 25. 

 

Nog steeds e-mailproblemen? 

Heeft ook dit 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 

Ook geen soelaas? Neemt u dan (weer) contact op met ons Kenniscentrum en beschrijf 

s.v.p. precies wat de casus behelst: https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx 

 

Graag met een screendump in de bijlage van uw instellingen op het tabblad 'LoonMail', 

en van de eventuele foutmelding.  

 

 

 

 

http://mtp.xs4all.nl/
https://www.loon.nl/online/overstappen/e-mail
https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx

