ProntonMail: versleuteld mailen zonder knowhow

Als je nou niet zo handig met computers bent en wel graag versleuteld wilt e-mailen op al je
apparaten, dan is het Zwitserse ProtonMail een uitstekende vervanger voor je huidige e-mailaccount.
ProtonMail is webbased e-mail met end-to-end encryptie waar je geen technische kennis voor hoeft te
hebben. Het werkt heel simpel: alle mail naar andere ProtonMail accounts wordt automatisch
versleuteld en als je mailt naar iemand zonder ProtonMail dan kun je het bericht versleutelen met een
wachtwoord en hintvraag. Het wachtwoord is dan natuurlijk het antwoord op je hintvraag of iets dat je
eerder – bijvoorbeeld via Signal hebt afgesproken. (Mocht je al PGP gebruiken: ProntonMail werkt
ook met Mailvelope in Firefox en Chrome.)
ProtonMail heeft een gratis account (500 MB) en premium accounts vanaf 5 euro per maand met
opslagruimte vanaf 5 GB en de koppeling met e-mailadressen van je eigen domeinen. Er is bovendien
een gratis app voor zowel i/Os als Android.
Makkelijk van E-mailadres veranderen
De simpelste manier om te zorgen dat je wel al je e-mail blijft krijgen en geen dubbele accounts hoeft
te voeren, is door een forward op je oude e-mailadres(sen) te zetten. Als
je jouwnaam@gmail.com automatisch laat doorsturen naar jouwnaam@protonmail.com dan ontvang
je al je e-mail in de ProtonMail inbox. Als je een bericht beantwoordt, dan gebeurt dat vanuit
ProtonMail. Op die manier krijgen je contacten je nieuwe adres en raakt je Gmail account vanzelf
buiten gebruik. Hieronder de uitleg hoe je in Gmail een forward instelt. Mail forwarden/doorsturen is
bij vrijwel iedere provider een standaard optie en meestal terug te vinden in de gebruikersomgeving op
de website van de provider.
Auto-reply
Als je het helemaal netjes wilt doen, stel dan ook nog een auto-reply in Gmail in waarin je laten weten
dat je van mailadres gaat veranderen. Ga hiervoor naar instellingen/algemeen en scroll helemaal naar
beneden naar automatisch antwoord, vink de optie aan, kies eventueel begin- en einddatum, schrijf je
bericht en klik op de knop wijzigingen opslaan.

E-mail forwarden in Gmail
•

Ga in Gmail.com naar instellingen

•

Kies voor de tab Doorsturen en POP/IMAP

•

Klik op de knop Een doorstuuradres toevoegen

•

Vul je jouwnaam@protonmail.com adres in
Klik op volgende

•

Ga naar de inbox van Protonmail en open de bevestigingsmail van Gmail

•

Kopieer de link uit die e-mail in je browser
Klik op bevestigen

•

Ga terug naar Gmail.com/instellingen
Kies voor de tab Doorsturen en POP/IMAP

•

Selecteer Een kopie van een inkomend bericht doorsturen aan jouwnaam@protonmail.com
Scroll omlaag en klik op wijzigingen opslaan.

•

Vanaf nu wordt al je e-mail voor Gmail geforward naar Protonmail.

