
 
Outlook app: verwijderen Stad & Esch e-
mailaccount en toevoegen VOMEO-e-
mailaccount (macbook) 
 

Waarom deze handleiding? Vanaf januari 2023 maakt elke werknemer van 
VOMEO gebruik van een @vomeo.nl emailadres. Om gebruik te maken van de 
Outlook app op macOS dienen onderstaande stappen uitgevoerd te worden. 

Wat als ik het niet doe? Je kan dan geen gebruik maken van je e-mailaccount. 

Is het veel werk? Nee, met een paar handelingen die hieronder uitvoerig worden 
beschreven, zorg je ervoor dat de OneDrive app actief is op jouw macbook. 
 
In onderstaande handleiding is de fictieve medewerker j.b.van.der.ploeg@vomeo.nl 
opgenomen. 
 

Stap 1: Verwijderen van het oude Stad & Esch e-mailaccount uit de 
Outlookapp 
 
! Je e-mail verdwijnt niet. De inhoud van jouw oude Stad & Esch e-mailaccount is 
overgezet naar je nieuwe @vomeo.nl e-mailaccount. 

  Open Outlook en klik bij [1] op ‘Outlook’ en vervolgens bij [2] op 
‘Voorkeuren’. 

 



 

 

 

  Klik bij [3] op ‘Accounts’ 

 

 

  Selecteer je ‘oude’ e-mailadres van Stad & Esch bij [4]  
  Klik op het min [-] teken bij [5] (onder de rode pijl) 
  Klik op ‘Afmelden’ bij [6] 



 

 

  Je oude Stad & Esch e-mailadres is nu verwijderd uit de Outlook App.  
 
Laat het scherm openstaan voor de volgende stap: het toevoegen van je 
nieuwe VOMEO-e-mailaccount. 

 

Stap 2: Toevoegen van het nieuwe @vomeo.nl e-mailaccount in de 
Outlook app 
 

  Klik in het scherm op ‘E-mailaccount toevoegen’. 



 

 

  Vul je nieuwe @vomeo.nl e-mailadres en vervolgens het bijhorende 
wachtwoord in. 

 



 

  Het volgende scherm kan weergegeven worden, dat is afhankelijk van de 
geïnstalleerde Outlook appversie en instellingen die eerder binnen Outlook 
gemaakt zijn. 
 
Als onderstaand scherm verschijnt, selecteer dan ‘Office 365’. 

 
 

 



 

Je account met het nieuwe e-mailadres van VOMEO wordt toegevoegd. 

 

 

  Je nieuwe e-mailaccount van VOMEO is toegevoegd en klaar voor gebruik. 
Herhaal deze stappen als je meerdere @vomeo.nl accounts gebruikt. 
 

 

Hulp nodig? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze handleiding? Klop dan gerust bij 
de servicedesk aan of neem contact op met hen via 
servicedesk@stadenesch.nl. 


