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E-mailregels  

1. Hoeveelheid 

• Wees kritisch en selectief bij het versturen van informatie per mail. E-mail is vooral 

geschikt voor ‘lichte’ informatie vergelijkbaar met een memo of een snel telefoontje. 

E-mail is minder geschikt voor het sturen van officiële documenten zoals offertes, 

opdrachtbevestigingen en contracten. 

• Vraag je af of het nodig is de informatie te versturen.   

• Wie echt behoefte aan de informatie?  

• Verstuur alleen groepsmail als dat echt nodig is. 

• Ga spaarzaam om met 'reply-to-all', 'CC' en 'BCC'.  

2. Privacy 

• Als je een bericht aan een groep verstuurt, zet dan de adressen in het BCC-veld 

(Blind Carbon Copy), zo kan niemand zien wie de mail allemaal heeft ontvangen.  

3. Duidelijkheid  

• Gebruik de reply-functie bij het beantwoorden. De oorspronkelijke boodschap blijft 

staan zodat de ontvanger weet waar het over gaat.   

• Maak duidelijk op welk bericht/onderwerp je reageert. Dus niet: ‘Ik zal er zijn’, maar 

‘Ja, ik ben aanwezig op de vergadering van 25 oktober 2001’.  

• Maak gebruik van de subjectregel. Het bespaart de ontvanger van je mail tijd als hij 

direct kan zien wat de inhoud van het bericht is.   

• Probeer binnen de beschikbare ruimte in de subject kernachtig weer te geven wat de 

inhoud van de boodschap is, dus niet ‘uitnodiging’ maar ‘uitnodiging weekoverleg 22-

11-2001’.  

4. Inhoud 

• Meestal werkt één boodschap per e-mailbericht het best. De ontvanger heeft zo meer 

overzicht, de afgehandelde mailtjes kan hij meteen verwijderen uit de mailbox of 

archiveren.  Probeer je boodschap kort te houden.  

• Als je echt een lange boodschap moet sturen, kun je er een inhoudsopgave bij doen. 

Vermeld de inhoudsopgave bovenaan je bericht.  

• Stuur je een bijlage met de e-mail mee, geef dan kort weer wat de inhoud van de 

bijlage is.   
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5. Opmaak 

• Maak het de ontvangers zo makkelijk mogelijk jouw mail te lezen.  

• Gebruik waar kan opsommingstekens of nummering  

• Gebruik witregels tussen de alinea’s en verschillende onderwerpen.  

• Kies een prettig leesbaar lettertype, bijvoorbeeld Courier New of Arial;  grootte 10 of 

12.  

• Accentueer tekst alleen als het nodig is.  

• Pas op met accenttekens. Het al dan niet gebruiken van accentletters (á, à, é, ï 

enzovoort) hangt af van het e-mailprogramma en het gebruikte netwerk. Niet alle 

ontvangers van je mail zullen de letters kunnen lezen.  

6. Klantvriendelijk 

• Controleer de postbus regelmatig. E-mail is handig dankzij de snelheid van het 

medium. 

• Probeer je mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 

• Ga spaarzaam om met attachments en graphics in de mail, verstuur liever geen 

bijlagen die zwaarder zijn dan 5 mB. Pak ze anders in met behulp van een ZIP-

programma, zoals WinZip.  

• Vermeld onderaan je berichten altijd je contactgegevens: naam, functie, 

bedrijfsnaam, adres, en je telefoon- en faxnummer zodat mensen snel en op 

verschillende manieren kunnen reageren.   


