
Personal Folders 
 
Een mailbox heft vaak een beperkte capaciteit en om toch je mail te kunnen bewaren dien je 
dan een Personal Folders aan te maken. Om geheel zeker er van te zijn dat je mailbox niet 
vol is zul je enkele mappen moeten legen of de inhoud moeten verplaatsen naar de Personal 
Folders, het gaat dan meestal om: Send Items, Deleted items, en de map Inbox, indien je 
nog andere mappen gemaakt hebt zul je deze ook naar de Personal Folders dienen te 
verplaatsen om problemen te voorkomen. 
 
Voor het toevoegen van Personal Folders moeten er de volgende stappen worden 
ondernomen. Als je op je Inbox gaat staan klikken we vervolgens op Tools in je taken balk 
dan op Services. 
 

 
 
In dit veld drukken we vervolgens op Add. 
 

 
 
In het nieuw verschenen veld hebben we dan een grote keuze aan mogelijkheden onderin 
staat Personal Folders, selecteer deze en druk op OK. 
 



 
 
In een nieuw venster kun je vervolgens naar de plaats toe gaan waar de Personal Folders 
moet komen en kun je eventueel ook een nieuwe map aanmaken. Voor het gemak maak je 
een map aan met de naam Exchange of Post. 
 

 
 
Geef de Personal Folders vervolgens eventueel een herkenbare naam voor het geval je er 
meer gaat aanmaken en druk vervolgens op Openen. Je krijgt vervolgens het laatste scherm 
waar je verder niet meer hoeft te doen dan op OK drukken en je Personal Folders zijn 
aangemaakt. 
 



 
 
Nu de Personal Folders zijn aangemaakt zie je het in het lijstje staan van aangemaakte 
dingen, zoals je Exchange server. Indien je verder niets hoeft aan te maken druk je op OK, 
om het af te sluiten en vervolgens is de Personal Folders te gebruiken. 
 
Aangezien mensen vaak meer mappen willen hebben voor hun Personal Folders ook nog 
een stuk uitleg hoe je in Personal Folders een nieuwe map aanmaakt. 
 
Druk met de rechter muisknop op Personal Folders en kies voor New Folder. 
 

 
 
Vervolgens krijg je een nieuw venster waarin je gaat aangeven wat voor naam de map dient 
te krijgen en wat er in moet komen, ook is er de optie om alsnog aan te geven dat de folder 
onder een andere plek dient te komen. 
 
Bij 1 geef je de naam van het document op. 
Bij 2 geef je op wat er in moet komen te staan meestal Mail Items, maar soms zijn er ook 
andere dingen die er in voorkomen en kun je daar een speciale map van maken. 
 



 
 
Als alles is opgegeven en je hebt alles gecontroleerd druk je op OK en de map is gereed 
voor gebruik. 
 


