
 

Outlook/Hotmail/Live: 

In de Outlook app: 

1. Selecteer in uw inbox de betreffende mail; 

2. Druk tegelijkertijd op CTRL + ALT + F (U maakt hiermee een nieuwe mail met de 

valse mail als bijlage); 

3. Stuur deze nieuwe mail naar valse-email@anwb.nl. 

OF: 

1. Klik bovenaan het bericht op de drie bolletjes; 

2. Klik vervolgens op ‘Doorsturen als bijlage’. 

 

 

Indien mail als bijlage doorsturen niet mogelijk is of niet lukt (bijvoorbeeld bij 

Hotmail/outlook web versie), dient u de berichtdetails met ons te delen zodat wij deze 

kunnen analyseren: 

1. Log in op uw account via outlook.com of hotmail.com; 

2. Open het betreffende bericht en open het menu aan de rechterkant; 

 
3. Klik vervolgens op “Berichtdetails weergeven”. Er opent een nieuw venster met 

bericht details. Kopieer deze gegevens en plak ze in de mail die u naar 

valse-email@anwb.nl stuurt. 
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Windows Live Mail (Windows Essentials) 

1. Selecteer het bericht in uw inbox; 

2. Rechtsklik op het bericht en kies voor ‘Doorsturen als bijlage’; 

3. Stuur de nieuwe mail naar valse-email@anwb.nl. 

 

Gmail 

1. Open het bericht in uw inbox; 

2. Klik rechtsboven op de 3 bolletjes; 

3. Klik op ‘Origineel weergeven’. Het originele bericht wordt in een nieuw tabblad 

geopend; 

4. Klik op ‘Oorspronkelijk bericht downloaden’; 

5. Het opgeslagen origineel kan nu als bijlage worden verzonden naar valse-

email@anwb.nl. 

 

Apple mail 

1. Selecteer het bericht in uw inbox; 

2. Kies in het menu voor ‘Bericht’; 

3. Klik op ‘Doorsturen als bijlage’; 

4. Stuur deze nieuwe mail naar valse-email@anwb.nl. 

 

Mozilla Thunderbird 

1. Selecteer het bericht in uw inbox; 

2. Rechtsklik op het bericht en kies voor ‘Doorsturen Als’; 

3. Kies voor de optie ‘Bijlage’; 

4. Stuur deze nieuwe mail naar valse-email@anwb.nl. 

 

Overig en smartphone/tablet 

Indien u gebruik maakt van een andere mail omgeving, raadpleeg dan het internet om te 

zien welke opties er binnen uw mail omgeving beschikbaar zijn. Bij een aantal 

mailtoepassingen (bijvoorbeeld via smartphone of tablet) is doorsturen als bijlage helaas 

niet mogelijk. Wij ontvangen echter graag uw melding, stuur daarom het bericht door 

naar valse-email@anwb.nl. 

 

SMS of WhatsApp bericht 

Indien u een vals bericht heeft ontvangen via SMS of WhatsApp, maak dan een 

schermafbeelding van het bericht. Zorg ervoor dat het telefoonnummer van de afzender 

ook zichtbaar is. De schermafbeelding kunt u doorsturen naar valse-email@anwb.nl. 
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