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In deze handleiding tref je informatie aan over Domeinwinkel en diverse zaken omtrent het
bestellen en beheren van een domeinnaam, met of zonder webhosting, email en administratie.
De handleiding is opgesplitst in vier delen, namelijk:

Domeinnamen
Deel 1 van de handleiding is van toepassing op klanten die
domeinnamen hebben geregistreerd zonder webhosting. De
blauwe balk met de wereldbol boven elk hoofdstuk geeft aan
dat het betreffende onderdeel voor jou is.

Webhosting
Heb je ook een webhosting pakket bij Domeinwinkel, dan zijn
de hoofdstukken met een groene balk en server voor jou.

Email
Alle uitleg over email vind je in deel 3 van de handleiding.
Deze hoofdstukken zijn te herkennen aan de oranje balk en
de envelop.

Administratie
Deel 4 betreft alles wat met administratie te maken heeft en is
te herkennen aan de balk met de paarse kleur.
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Domeinnamen

In dit hoofdstuk vind je informatie over het beheren en doorvoeren van specifieke instellingen voor je domeinnaam. In elk afzonderlijk hoofdstuk worden
deze specifieke instellingen besproken. Op de volgende pagina vind je algemene informatie over domeinnamen en inloggen op je Domeinwinkel account.

Wat is een domeinnaam?
Een domeinnaam is een naam die verwijst naar een locatie op het internet. Net als het adres van je
huis krijg je toegang tot je website door naar het adres van je website te gaan. Je domeinnaam is dan
ook erg belangrijk omdat mensen deze moeten onthouden om op je website te komen.
Voorbeeld:
Domeinnaam: voorbeeld.nl
URL: www.voorbeeld.nl
E-mailadres: info@voorbeeld.nl
Om een domeinnaam te registreren dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De
domeinnaam die je wilt registreren moet:
•
•
•
•

Vrij zijn (dit check je makkelijk via Domeinwinkel.nl)
Enkel uit letters, cijfers of een “-“ teken bestaan
Niet beginnen of eindigen met een “-“ teken
Tussen de 2 en 63 tekens bevatten

Heb je al een domeinnaam en wil je deze zonder extra kosten verhuizen naar Domeinwinkel? Ga dan
direct naar http://www.domeinwinkel.nl/domeinnaam-verhuizen/ en vul je gegevens in.
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Inloggen op je Domeinwinkel account

Om je domeinnamen te beheren log je in op je Domeinwinkel account. Login via de volgende
stappen en start met het instellen van je domeinnaam.

Stap 1
Ga naar www.domeinwinkel.nl en klik op ‘‘Account’’ rechtsboven in het menu.

Stap 2
Vul je e-mailadres en wachtwoord in en klik op ‘‘Inloggen’’. Als je Facebook-account aan je account is
gekoppeld kun je ook op ‘‘Login met Facebook’’ klikken.
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Hoe registreer ik een domeinnaam?

Stap 1
Vul op de homepage of de Domeinnamen pagina jouw domeinnaam in en klik op ‘‘Check’’

Stap 2
Selecteer de domeinnaam via de groene button met de extensie die je wilt registreren en klik op ‘‘Ga
verder’’
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Stap 3
Selecteer eventueel een hostingpakket en extra diensten en klik op ‘‘Ga verder’’.

8

Stap 4
Vul je gegevens in, kies je gewenste betaalwijze en reken af.

Ben je al klant van Domeinwinkel? Log dan in via je Domeinwinkel account en vraag je domeinnamen
op dezelfde manier aan.
LET OP! Domeinnamen worden officieel geregistreerd zodra wij de betaling hebben ontvangen. Zorg
er dus voor dat je snel betaalt zodat de domeinnaam niet door iemand anders geregistreerd kan
worden.
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Hoe verhuis ik mijn domeinnaam naar Domeinwinkel?

Ontevreden over je huidige provider, of wil je bij ons een webhostingpakket afnemen terwijl je domeinnaam nog bij een andere provider staat? Verhuis dan je domeinnamen naar Domeinwinkel.
Je domeinnamen overzetten is eenvoudig. Volg hiervoor de volgende stappen:

Stap 1
Vraag de verhuiscode van je domeinnaam op bij je huidige provider (je provider is verplicht dit binnen 5
dagen aan je toe te sturen). LET OP! dit is niet vereist om je aanvraag te kunnen doen.

Stap 2
Doe de domeincheck met je reeds geregistreerde domeinnaam.
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Stap 3
Voeg de domeinnaam toe door op de verhuizen button naast de juiste extensie te klikken.

Stap 4
Voer je verhuiscode in en reken af.
Heb je nog geen verhuiscode ontvangen dan kan je deze later alsnog toevoegen via je Domeinwinkel
account bij “Domeinen & webhosting”. Je kan de verhuiscode ook sturen naar info@domeinwinkel.nl
dan verzorgen wij de verhuizing voor je.
Zodra wij je aanvraag en verhuiscode binnen hebben zetten we de verhuizing voor je in gang.
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Hoe wijzig ik mijn account gegevens?

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar ‘Mijn gegevens’ om je persoonlijke gegevens te
wijzigen.
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Stap 2
Wijzig je gegevens en klik op ‘‘Opslaan’’.
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Hoe koppel ik mijn website elders aan mijn domein?

Heb je een hostingpakket bij een andere webhosting provider en wil je jouw domeinnaam hiervoor
gebruiken? Je kan dan het beste je domeinnaam via DNS koppelen aan het IP-adres van je webhosting.
Om te beginnen heb je het IP-adres van je webhostingpakket nodig. Dit kun je opvragen bij je webhostingprovider. Volg daarna de volgende stappen:

Stap 1
Log in op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”.

Stap 2
Kies de gewenste domeinnaam die je door wilt sturen en kies “Domein doorsturen” in het actiemenu.
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Stap 3
Selecteer “eigen ip-adres” uit het keuzemenu, vul het IP-adres in en klik op ‘‘Uitvoeren’’.

LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe stuur ik mijn domeinnaam door naar een andere
URL?
Wil je een domeinnaam doorsturen naar een bestaande website? Dit kan je doen via je Domeinwinkel
account.

Stap 1
Login op je Domeinwinkelaccount en navigeer naar “Domeinen & webhosting”.

Stap 2
Vink de domeinnaam aan die je wilt doorsturen. Kies daarna voor “domein doorsturen” in het actiemenu.
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Stap 3
Er zijn 2 opties om je domeinnaam naar een ander webadres door te sturen, namelijk:
‘Normaal’ - je domeinnaam verandert bij doorschakeling in de domeinnaam van de website
‘IFrame’ - je domeinnaam behouden in de adresbalk na doorschakeling
Kies de gewenste optie, vul de URL in waar je het domein naar toe wilt sturen en klik op ‘‘Uitvoeren’’.

LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe koppel ik mijn domeinnaam aan Google Apps?

Wil je jouw domeinnaam en e-mail beheren via Google Apps? Via je Domeinwinkel account kan je
gemakkelijk je domeinnaam klaarzetten voor beheer via Google.
Domeinwinkel heeft de juiste instellingen voor beheer via Google al voor je klaar gezet, maar er moeten ook via Google instellingen worden doorgevoerd. Volg de stappen die Google beschrijft. Na je een
doorsturingsverzoek bij Google hebt ingediend ontvang je een verificatiecode die je in kan voeren in je
Domeinwinkel account.
Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1
Meld je domeinnaam aan via Google Apps, je ontvangt dan een verificatiecode

Stap 2
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”
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Stap 3
Vink de domeinnaam aan die je wilt beheren via Google Apps en kies voor “domein doorsturen” in het
actiemenu.

Stap 4
Kies onder het kopje “e-mail doorsturen” voor “Google Apps” uit het keuzemenu.

Stap 5
Vul je verificatiecode in en klik op uitvoeren om de koppeling af te ronden.
LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe koppel ik mijn domeinnaam aan Office 365?

Wil je jouw domeinnaam en e-mail beheren via Office 365? Via je Domeinwinkel account kan je gemakkelijk je domeinnaam klaarzetten voor beheer via Office 365.
Domeinwinkel heeft de juiste instellingen voor beheer via Office 365 al voor je klaar gezet, maar er
moeten ook via Office 365 instellingen worden doorgevoerd. Volg de stappen die Office 365 beschrijft.
Na het instellen van Office 365 ontvang je een verificatiesleutel die je in kan voeren in je Domeinwinkel
account.

Stap 1
Meld je domeinnaam aan via Office 365, je ontvangt dan een verificatiecode

Stap 2
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”

Stap 3
Vink de domeinnaam aan die je wilt beheren via Office 365 en kies voor “domein doorsturen” in het
actiemenu.

20

Stap 4
Kies onder het kopje “e-mail doorsturen” voor “Office 365” uit het keuzemenu.

Stap 5
Vul je verificatiecode in en klik op uitvoeren om de koppeling af te ronden .
LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe koppel ik mijn domeinnaam aan een (gratis) webbouw pakket?
Maak je gebruik van een dienst waar je online je website/webshop kan bouwen en wil je je eigen
domeinnaam aan deze website/webshop koppelen? Dat kan. Domeinwinkel biedt voor veel van deze
diensten een ingebouwde koppeling.
Een aantal diensten die we ondersteunen zijn:
•
•
•
•

Weebly
Blogger
Luondo
Bied meer

•
•
•

Unbouncepages
Wix
Jimdo

Volg onderstaande stappen om je domeinnaam te koppelen aan een webbouw pakket:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Domeinen & webhosting”.

Stap 2
Vink je domeinnaam aan in het overzicht en kies voor “domein doorsturen” in het actiemenu.
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Stap 3
Selecteer je webbouw pakket uit het keuzemenu onder “domein doorsturen” en klik op “uitvoeren”.

Je domeinnaam is binnen maximaal 4 uur gereed voor je webbouw pakket.
Staat het pakket wat je gebruikt niet in deze lijst neem dan even contact op met onze support medewerkers. Wellicht kunnen we het pakket toevoegen aan ons systeem.
LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe pas ik de nameservers van mijn domeinnaam aan?

Heb je een webhostingpakket bij een andere webhosting provider en wil je via de diensten van deze
provider je specifieke DNS-records aan kunnen passen? Het aanpassen van de nameservers is in dit
geval de beste oplossing.
Door de nameservers van je domeinnaam aan te passen verplaats je het volledige beheer van je domeinnaam naar een andere provider. Na het aanpassen van de nameservers kan je dan ook geen gebruik meer maken van de functionaliteit binnen de domeininstellingen van je Domeinwinkel account. Als
de nameservers weer teruggezet zijn naar de standaard Domeinwinkel nameservers kan je hier weer
gebruik van maken.
Standaard krijgen alle domeinnamen die bij Domeinwinkel geregistreerd zijn de volgende nameservers
toegewezen:
ns1.domeinwinkel.nl
ns2.domeinwinkel.nl
Wil je deze nameservers aanpassen dan kan dat op de volgende manier:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”
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Stap 2
Vink de domeinnaam aan waarvan je de nameservers aan wilt passen en kies voor “DNS beheren” in
het actiemenu.

Stap 3
Vul onder het kopje “Nameservers instellen” de nameservers van de andere provider in. Klik op “opslaan” om de koppeling af te ronden

LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
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Hoe zeg ik mijn domeinnaam op?

Wil je je domeinnaam opzeggen? Wat jammer...
Je kan dit doorvoeren via je Domeinwinkel account.

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account. Navigeer naar “Domeinen & webhosting” en vink de domeinnaam
aan die je wilt opheffen

Stap 2
Kies “opzeggen” en geef aan of de domeinnaam per direct (je hebt deze direct niet meer nodig) of per
einde contract (je gebruikt de domeinnaam tot opzegging nog) opgeheven mag worden
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Stap 3
Mocht je willen verhuizen vink dan “Ik ontvang ook graag de verhuiscode van de geselecteerde domein(en) per e-mail” aan.
Klik op opzeggen om de domeinnaam definitief op te heffen.

Je kan je domeinnaam ook per e-mail opzeggen. Stuur dan een e-mail met je opzegging naar info@
domeinwinkel.nl. Eventueel is per post opzeggen ook mogelijk. Hiervoor stuur je een brief naar onderstaand adres:
Domeinwinkel
Willemstraat 15
4811 AJ Breda
Nederland
LET OP! Domeinwinkel hanteert een opzegtermijn van 1 maand voor alle diensten. Indien je een domeinnaam na deze termijn op wilt zeggen is dit niet meer mogelijk. Tevens geldt dat een domeinnaam
niet met terugwerkende kracht opgezegd kan worden. Als deze eenmaal verlengd is hebben wij er
voor betaald en dien je als klant ook de factuur voor de verlenging te voldoen.
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Hoe kan ik een subdomein aanmaken?

Een subdomein aanmaken gaat makkelijk en snel via DirectAdmin.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan.

Stap 2
Navigeer vervolgens naar ‘Subdomeinbeheer’ om nieuwe subdomeinen aan te maken.
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Stap 3
Voer de gegevens in en klik op ‘‘Maak’’.

Is deze functie niet beschikbaar in je DirectAdmin account, neem dan even contact op met onze support medewerkers.
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Hoe kan ik DNS instellingen doorvoeren voor mijn
domeinnaam?
Heb je een gedeelte van je website of de e-mail bij een andere webhosting provider en wil je jouw
domeinnaam hiervoor gebruiken? Je kan dan het beste je domeinnaam via DNS koppelen aan het IPadres van je webhosting.
Als je je domeinnaam wilt koppelen aan een extern hostingpakket dan kan je de DNS-records wijzigen.
Dit doe je binnen je Domeinwinkel account.
Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Vink de domeinnaam aan waarvan je DNS records aan wilt passen en kies voor “DNS beheren” in het
actiemenu
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Stap 3
Verwijder de records die je aan wil passen en voeg nieuwe records toe die verwijzen naar de andere
server.

Stap 4
Klik op “opslaan” om de DNS records aan te passen.
LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
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Hoe wijzig ik de gegevens gekoppeld aan mijn domeinnaam?
Je kan makkelijk de officiële gegevens die aan je domeinnaam gekoppeld zijn wijzigen via je Domeinwinkel account. Deze gegevens worden de domeinhouder gegevens genoemd en zijn aan te passen
via de volgende stappen:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Ga naar de domeinnaam waarvan je de domeinhouder gegevens wil wijzigen en klik op ‘‘Domeinhouder aanpassen’’.
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Stap 3
Kies de juiste domeinhouder uit het uitklapmenu op de volgende pagina of maak een nieuw profiel
aan.
Klik op “opslaan” om de wijziging door te voeren.

Let op! Voor sommige domeinextensies is het niet mogelijk om (alle) houdergegevens te wijzigen.
Neem in dit geval contact op met onze support medewerkers.
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Hoe stuur ik e-mail via mijn domeinnaam door naar
een ander e-mailadres?
Iedereen die een domeinnaam heeft geregistreerd bij Domeinwinkel kan e-mail ontvangen via zijn domeinnaam. Deze e-mail wordt dan gestuurd naar een alternatief e-mailadres dat ingesteld kan worden
via je Domeinwinkel account.
Alle ...@jouwdomeinnaam.extensie e-mail wordt dan doorgestuurd naar het andere adres, dus;
bijv. e-mails verzonden aan onzin@jouwdomeinnaam.extensie, maar ook waanzin@jouwdomeinnaam.extensie worden doorgestuurd naar het andere e-mailadres. Het maakt niet uit wat je voor het
@ symbool zet.
Iedereen kan je dus e-mail sturen via je domeinnaam, maar je kan zelf geen e-mail versturen vanaf je
domeinnaam. Hiervoor heb je webhosting nodig.
Wil je dit instellen via je Domeinwinkel account? Doe dan het volgende:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en ga naar "Domeinen & webhosting"

Stap 2
Vink de domeinnaam aan waarvan je de e-mail door wilt sturen en kies voor “domein doorsturen” in
het actiemenu
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Stap 3
Kies onder het kopje “e-mail doorsturen” voor “doorsturen naar een ander e-mailadres” uit het keuzemenu.

Stap 4
Vul het alternatieve e-mailadres in en klik op “uitvoeren” om de doorsturing af te ronden
LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot je domeinnaam rekening met een verwerkingstijd
van maximaal 4 uur.
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Hoe stuur ik meerdere domeinnamen in 1 keer door
naar een andere URL?
Bezit je meerdere domeinnamen of wil je als reseller meerdere domeinnamen doorsturen naar 1 andere URL? Je kan dit makkelijk doorvoeren via je Domeinwinkel account.
Je doet dit op de volgende manier:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Domeinen & webhosting”.

Stap 2
Selecteer de domeinnamen die je door wilt sturen door ze aan te vinken
Kies “domein(en) doorsturen” uit het actiemenu
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Stap 3
Selecteer de doorstuuroptie uit het uitklapmenu en voer de gewenste gegevens in. Kies uitvoeren om
de wijziging door te voeren

Afhankelijk van de soort doorsturing door het maximaal 4 uur voordat dit technisch verwerkt is.
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Hoe pas ik in 1 keer de domeinhouder van meerdere
domeinnamen aan?
Als reseller kan je makkelijk de domeinhouder van meerdere domeinnamen aanpassen. Je doet dit als
volgt:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Selecteer de domeinnamen waarvan je de domeinhouder wil wijzigen door deze aan te vinken en kies
“Domeinhouder aanpassen” uit het actiemenu
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Stap 3
Selecteer het juiste klantprofiel of maak een nieuw profiel aan via het uitklapmenu. Klik op “opslaan”
om de wijziging te bevestigen.

Let op! Het is niet voor alle extensies mogelijk om domeinhouder gegevens aan te passen. Lukt het
niet neem dan contact op met onze support medewerkers.
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Webhosting

In dit hoofdstuk vind je informatie over het beheren en doorvoeren van specifieke instellingen binnen je webhostingpakket. In elk afzonderlijk hoofdstuk
worden deze specifieke instellingen besproken. Op de volgende pagina vind
je algemene informatie over webhosting en inloggen op je webhostingpakket
beheeromgeving (DirectAdmin).

Wat is een webhostingpakket?
Een webhostingpakket is een stukje webruimte op onze servers die je huurt om je website te kunnen
uploaden. Dit stukje webruimte heeft een bepaalde grootte en bandbreedte (afhankelijk van je gekozen
pakket) die je vrij kan gebruiken. Alle webhostingpakketten worden na aanvraag automatisch gekoppeld met je domeinnaam en zijn voorzien van spamfilter, e-mail, virusscanner, gratis software, statistieken en dagelijkse back-up.
Je webhostingpakket wordt op snelle en betrouwbare servers in Nederland gehost en zorgt ervoor dat
je website via de juiste domeinnaam op je computer getoond wordt.
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Hoe kan ik web statistieken bekijken?

Via DirectAdmin zijn simpele statistieken van je website in te zien. Hoewel deze statistieken duidelijk
zijn, raadt Domeinwinkel je toch aan om gebruik te maken van Google Analytics. Google Analytics is
een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te
geven.

Stap 1
Log in op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan.

Stap 2
Navigeer vervolgens naar ‘Site Samenvatting / Statistieken / Logs’.
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Stap 3
Kies onder Domein AWstats de periode om de statistieken in te zien.
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Hoe vraag ik een webhosting pakket aan?

Je vraagt gemakkelijk een webhostingpakket aan door tijdens het bestelproces een keuze te maken
tussen de verschillende pakketten. Je initieert het bestelproces door een domeinnaam te checken.
Ben je al klant van Domeinwinkel dan kan je binnen je account een webhostingpakket bestellen. Volg
daarvoor de volgende stappen:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”.

Stap 2
Zoek de domeinnaam op waarvoor je webhosting aan wilt vragen en klik op de “webhosting toevoegen” button. (alternatief: selecteer “webhosting toevoegen” in het actiemenu.)

Stap 3
Rond de aanvraag af via het bestelproces.
Zodra de betaling door ons ontvangen is wordt je webhosting direct aangemaakt en kan je aan de
slag.
LET OP! Hou bij alle wijzigingen met betrekking tot de koppeling tussen je domeinnaam en webhosting rekening met een maximale verwerkingstijd van 4 uur
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Hoe kan ik mijn webhosting pakket opwaarderen?

Je webhostingpakket opwaarderen kan gemakkelijk via je Domeinwinkel account.
Dit kan op de volgende manier:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en ga naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Zoek de domeinnaam waarvan je de webhosting wil opwaarderen en klik op “Nu upgraden” onder je
webhostingpakket (alternatief: kies “webhosting upgraden” uit het actiemenu)
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Stap 3
Selecteer het pakket waarnaar je wilt upgraden en rond de bestelling af
Zodra we de betaling hebben ontvangen wordt de upgrade van je pakket binnen maximaal 1 werkdag
doorgevoerd.
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Waar vind ik mijn webhosting inloggegevens?

De instellingen voor je webhostingpakket vind je terug in je Domeinwinkel account.

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Vink de domeinnaam met webhosting aan waarvoor je gegevens wil bekijken en kies “Inloggegevens”.
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Stap 3
Hier vind je alle inloggegevens terug die je nodig hebt om in te loggen in DirectAdmin, FTP & e-mail.
Mochten de wachtwoorden niet meer kloppen dan kan je deze via “Resetten naar wachtwoord account” resetten.
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Hoe maak ik mijn MySQL-database aan?

Een MySQL database maak je aan in DirectAdmin en beheer je via phpMyAdmin. Om toegang te krijgen tot phpMyAdmin moet je eerst via DirectAdmin een MySQL database aanmaken.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan.

Stap 2
Navigeer vervolgens naar ‘MySQL beheer’.

Stap 3
Klik op ‘Nieuwe database’.

48

Stap 4
Vul je gewenste gegevens in en klik op ‘Maak’.
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Hoe kan ik meerdere FTP accounts aanmaken?

Een FTP account aanmaken gaat makkelijk en snel via DirectAdmin.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan. Navigeer vervolgens
naar ‘FTP Beheer’.

Stap 2
Klik daarna op ‘Maak FTP account’ om een nieuwe FTP account aan te maken.
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Stap 3
Vul de gegevens in en klik op ‘‘Maak’’.
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Hoe pas ik de bestandsrechten van een bestand aan?

Via DirectAdmin is het ook mogelijk om de bestanden die geupload zijn naar je webhostingpakket
andere bestandsrechten te geven. Dit kan nodig zijn wanneer je bepaalde software hebt geinstalleerd
in je webhostingpakket en je bestanden aan wilt passen, maar hier geen toegang tot hebt.
De volgende rechten zijn de meest gangbare:
755
Iedereen kan de inhoud van de map bekijken en bestanden uitlezen; de User kan bovendien nog bestanden aanmaken en verwijderen
775
Iedereen kan de inhoud van de map bekijken en bestanden uitlezen; de User en Group kunnen verder
nog bestanden aanmaken en verwijderen
777
Iedereen kan bestanden aanmaken en verwijderen en de inhoud van de map bekijken en uitlezen
Binnen je FTP programma is het ook mogelijk om de bestandsrechten van je bestanden aan te passen. Dit doe je door met de rechtermuisknop te klikken op het bestand en dan te kiezen voor ‘Bestandsrechten’.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan en navigeer naar ‘Bestandbeheer’.
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Stap 2
Navigeer naar het bestand en vink het bestand onder ‘Selecteer’ aan. Onderin de blauwe balk kan je de
bestandsrechten aan passen.
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Hoe kan ik handmatig een back-up uitvoeren?

Domeinwinkel maakt dagelijks een back-up van je website. Toch is het niet onverstandig om zelf een
back-up van je website te maken via DirectAdmin.

Stap 1
Je maakt een back-up door in te loggen op DirectAdmin via www.jedomeinnaam.extensie:2222 en
vervolgens te navigeren naar ‘Backupcentrum’.
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Stap 2
Vervolgens krijg je de verschillende opties voor het maken van een back-up. Maak je keuze en klik op
‘maak Backup’.
Je back-up wordt nu gemaakt. Je ontvangt een bericht via het berichtencentrum (rechtsbovenin DirectAdmin) als de back-up is afgerond.
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Hoe kan ik software installeren binnen mijn
webhostingpakket?
Dit kan met behulp van Installatron Application Installer.
Je doet dit op de volgende manier:

Stap 1
Login op Directadmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan.
Navigeer vervolgens naar ‘Installatron Applications Installer’.
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Stap 2
Hier zie je een overzicht van alle verschillende gratis programma’s die je gemakkelijk installeert.
Klik op je gewenst programma.

Stap 3
Klik op ‘‘Installeer deze applicatie’’.
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Stap 4
Vul de benodigde gegevens in en volg de instructies om het gewenste programma te installeren.
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Hoe wijzig ik het wachtwoord van mijn
webhostingpakket?
Je kan op 2 manieren het wachtwoord van je webhostingpakket aanpassen.

Versie 1
Login via je Domeinwinkel account en pas via “Mijn Gegevens” je wachtwoord aan. Deze wordt dan
voor zowel je account als webhosting aangepast in het nieuwe wachtwoord.
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Versie 2
Stap 1
Login via DirectAdmin en ga naar “Verander wachtwoord” onder het kopje “Uw account”.

Stap 2
Hier kan je afzonderlijk van je account het wachtwoord van de webhosting aanpassen.
Je kan altijd het wachtwoord van je webhosting resetten naar het wachtwoord uit je account.
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Ik ben het wachtwoord van mijn webhosting kwijt,
wat nu?
Ben je het wachtwoord van DirectAdmin kwijt geraakt? Geen probleem. Deze is gemakkelijk terug te
vinden op je Domeinwinkel account.

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar ‘Domeinen & webhosting’. Je hebt nu een overzicht van al je domeinnamen.

Stap 2
Vink vervolgens de domeinnaam aan die bij je gewenste webhostingpakket hoort. Selecteer vervolgens “Inloggegevens” in het actiemenu.
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Stap 3
Hier vind je een overzicht van al je gegevens, inclusief je wachtwoord.
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Hoe moet ik uploaden via FTP (programma’s)?

Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen om je website te uploaden via FileZilla. Eerst zul je de
gegevens van je webhostingpakket moeten opvragen.

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar ‘Domeinen & Webhosting’. Klik vervolgens op
‘Inloggegevens bekijken’ om je gegevens in te zien.
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Stap 2
Download en installeer FileZilla. Open FileZilla en klik linksboven op de ‘Sitebeheer’.

Stap 3
Klik op ‘New Site’ en voer een naam in voor de website. Vul vervolgens je gegevens in en klik op
‘Verbinden’.
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Stap 4
Navigeer naar ‘domains’ -> “je domeinnaam” -> public_html.

Stap 5
Sleep vervolgens heel je website naar ‘public_html’ en wacht tot alles is geupload.
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Wat doen cronjobs en hoe stel ik die in?

Cronjobs zijn taken die je op een bepaald tijd automatisch uit kunt laten voeren. Je kan deze via DirectAdmin aanmaken, wijzigen en verwijderen.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan. Navigeer vervolgens
naar ‘Cronjobs’.
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Stap 2
Vul je gewenste gegevens in en klik op ‘‘Toevoegen’’.
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Hoe pas ik het adres van mijn website of
webshop aan?
Je kan je domeinnaam die gekoppeld is aan je website veranderen binnen DirectAdmin.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan. Navigeer vervolgens
naar ‘Domeininstellingen’.

Stap 2
Klik op ‘Verander een domeinnaam’.
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Stap 3
Pas de gegevens aan en klik op ‘‘Verander’’.
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Hoe kan ik Wordpress, Joomla of Prestashop
installeren op mijn webhosting?
Dit kan met behulp van Installatron Application Installer.
Je doet dit op de volgende manier:

Stap 1
Login op Directadmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan.
Navigeer vervolgens naar ‘Installatron Applications Installer’.
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Stap 2
Hier zie je een overzicht van alle verschillende gratis programma’s die je gemakkelijk installeert.
Klik op je gewenst programma.

Stap 3
Klik op ‘‘Installeer deze applicatie’’.
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Stap 4
Vul de benodigde gegevens in en volg de instructies om het gewenste programma te installeren.
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Hoe reset ik het wachtwoord van mijn webhosting?

Je kan altijd het wachtwoord van je webhosting resetten naar het wachtwoord van je Domeinwinkel
account.
Dit doe je op de volgende manier:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account Navigeer naar “Domeinen & webhosting”

Stap 2
Vink de domeinnaam aan waarvan je het wachtwoord van je webhosting wilt resetten en kies “Inloggegevens” uit het actiemenu.
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Stap 3
Klik op “Resetten naar wachtwoord account” en het wachtwoord van je account wordt weer ingesteld
voor je webhosting.
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3

Email

In het hoofdstuk Email krijg je meer informatie over hoe je een e-maillijst
maakt, hoe je webmail gebruikt, hoe je een emailadres doorstuurt en hoe je
een afwezigheidsbericht instelt,
Mocht je er na het lezen van de handleiding toch nog niet uitkomen, neem dan
contact op met onze supportmedewerkers.
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Hoe maak ik een e-mailadres aan?

Via DirectAdmin heb je de mogelijkheid om e-mailadressen te bekijken, te verwijderen en aan te maken.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.extensie:2222 te gaan. Navigeer vervolgens
naar ‘POP3 / IMAP e-mail accounts’.
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Stap 2
Klik op ‘Nieuw mailaccount’ om nieuwe e-mailadres aan te maken.

Stap 3
Vul de gegevens in en klik op ‘‘Maak’’.
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Hoe maak ik een mailinglijst aan?

Met een mailinglijst kan je hetzelfde bericht naar verschillende e-mail adressen versturen. Dit is handig
als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief of update wilt versturen.

Stap 1
Je maakt een mailinglijst aan door eerst in te loggen op DirectAdmin via www.jedomeinnaam.extensie:2222. Navigeer vervolgens naar ‘Mailinglijst’.
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Stap 2
Klik op ‘Nieuwe mailinglijst’ om een nieuwe mailinglijst te maken.

Stap 3
Vul de gegevens in en klik op ‘‘Maak’’.
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Hoe log ik in op webmail?

Je kan inloggen op webmail via www.jedomeinnaam.extensie/webmail
Door het e-mailadres en bijbehorend wachtwoord in te voeren waarvan je de e-mail wil checken log je
in via Webmail.
Let op! Deze functie is alleen beschikbaar als je in het bezit bent van een webhostingpakket.
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Hoe pas ik de afzender aan in webmail?

Je past je afzender gegevens gemakkelijk aan binnen je webmail.

Stap 1
Log eerst in op www.jedomeinnaam.extensie/webmail. Navigeer vervolgens naar ‘Instellingen’.

Stap 2
Ga naar ‘Identiteiten’, en klik op het e-mailadres waarvan je de afzender gegevens wilt veranderen.

Let op! Deze functie is alleen beschikbaar als je in het bezit bent van een webhostingpakket.
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Hoe stel ik een afwezigheidsbericht in?

Ga je op vakantie of zakenreis? Stel dan een vakantiebericht in zodat je vrienden of klanten weten dat
je niet beschikbaar bent.

Stap 1
Je maakt een vakantiebericht aan door eerst in te loggen op DirectAdmin via www.jedomeinnaam.
extensie:2222. Navigeer vervolgens naar ‘Vakantieberichten’.
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Stap 2
Klik op ‘Set Vakantiebericht’ om een nieuw vakantiebericht aan te maken.

Stap 3
Voer daarna je e-mailadres, bericht en periode in en klik op ‘Maak’.

Let op! Deze functie is alleen beschikbaar als je in het bezit bent van een webhostingpakket.
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Hoe stel ik andere MX-records in?

Een MX-record bevat de naam van de computer die het verkeer voor de e-mail regelt van een bepaald
domein. Wil je e-mail beheren via een andere mailserver? Pas dan de MX-records van je domeinnaam
aan binnen je Domeinwinkel account.
Je kan dit doen zonder webhosting en met webhosting.

Zonder webhosting pas je de MX-records aan op de volgende manier:
Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar ‘Domeinen & webhosting’.

Stap 2
Kies voor welke domeinnaam je de MX-records wilt veranderen en vink deze aan . Kies “doorsturen” in
het actiemenu.
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Stap 3
Kies ‘‘Eigen MX-records’’ en vul de doelbestemming in.

Met webhosting pas je de MX-records aan op de volgende manier:
Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar ‘Domeinen & webhosting’
Kies voor welke domeinnaam je de MX-records wilt veranderen en vink deze aan.
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Stap 2
Kies “DNS Beheren” in het actiemenu.

Stap 3
Verwijder de huidige MX-records en voeg nieuwe toe door een nieuwe record aan te maken.
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Hoe stel ik doorsturingen in voor mijn e-mail accounts?

Stap 1
Login op DirectAdmin via www.jedomeinnaam.extensie:2222. Navigeer vervolgens naar ‘Doorsturingen’.

Stap 2
Klik op ‘Nieuw doorstuur e-mailadres.
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Stap 3
Vul in het eerste veld het e-mailadres in dat je wilt doorsturen. In het tweede veld vul je het e-mailadres
in waar je e-mail naar doorstuurt. Vervolgens klik je op ‘Maak’.
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Welke gegevens kan ik gebruiken voor het instellen van
binnenkomende e-mail?
Informatie over de instellingen van de binnenkomende e-mailserver van Domeinwinkel vind je terug in
de inloggegevens van je webhosting.
Je vindt deze op de volgende manier terug:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account
Navigeer naar “Domeinen & webhosting” en vink de domeinnaam aan waarvoor je de inloggegevens
wilt zien.

Stap 2
Kies voor “Inloggegevens” in het actiemenu
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Stap 3
Je stelt standaard “mail.jedomeinnaam.extensie” in als inkomende server om daarna via POP of IMAP
je e-mail van de server van Domeinwinkel op te halen.

90

Hoe stel ik mijn catch-all e-maildoorsturing in?

Wil je geen e-mails missen? Stel dan een catch-all e-mailadres in. Door een catch-all e-mailadres in te
stellen beheer je alle ontvangen e-mail voor je domeinnaam. Het catch all e-mailadres zorgt ervoor dat
alle e-mail voor je domeinnaam bij je wordt afgeleverd, ongeacht wat er voor het apenstaartje staat.
Hoe je een catch-all e-maildoorsturing instelt verschilt voor klanten met alleen een domeinnaam, en
klanten die naast een domeinnaam ook een webhostingpakket van Domeinwinkel hebben.

Alleen een domeinnaam
Het instellen van een e-mail doorsturing zonder webhostingpakket zorgt ervoor dat alle e-mail voor
je domeinnaam bij je wordt afgeleverd, ongeacht wat er voor de @ staat. Alle e-mail naar bijvoorbeeld info@uwdomeinnaam of naam@jouwdomeinnaam zullen via e-maildoorsturing doorgestuurd
worden naar je alternatieve e-mailadres.

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account, navigeer naar “Domeinen &webhosting”

Stap 2
Klik op ‘Doorsturen’ in het actiemenu na het aanvinken van je domeinnaam.
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Stap 3
Voer daarna bij het tweede keuzemenu je alternatieve e-mailadres in.
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Met webhostingpakket
Het instellen van een catch-all e-mail doorsturing met een webhostingpakket verloopt anders.

Stap 1
Login op DirectAdmin door naar www.jedomeinnaam.nl:2222 te gaan en navigeer naar ‘Catch-all
e-mail’.
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Stap 2
Kies vervolgens voor ‘Fout’, ‘Negeer’ of ‘Adres’.
‘Fout’ zorgt ervoor dat er naar de afzender van binnenkomende e-mail een bericht wordt verzonden
met de melding dat het e-mailadres niet bestaat. ‘Negeer’ zorgt ervoor dat binnenkomende e-mail
worden genegeerd. ‘Adres’ zorgt ervoor dat binnenkomende e-mail naar een bepaald e-mail adres
worden doorgestuurd.

Stap 3
Maak je keuze en klik op ‘Updaten’.
LET OP! Voor resellers is het doorsturen van domeinnamen alleen mogelijk in combinatie met een
doorstuurpakket.
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Hoe koppel ik mijn e-mail aan een andere mailserver?

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account, navigeer naar ‘Domeinnamen’.

Stap 2
Selecteer het domein waarvan je de e-mail door wilt sturen en klik op ‘‘Domein doorsturen’’.
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Stap 3
Kies onderaan voor ‘Eigen MX-records (MX)’, vul de gegevens in en klik op ‘‘Uitvoeren’’.
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Hoe werkt het anti-spam programma SpamAssasin?

SpamAssasin is een zelflerend anti-spam programma dat via DirectAdmin beheerd kan worden. Je
kan zelf de sterkte van het spamfilter aanpassen door in DirectAdmin een score in te stellen waarbij
een e-mail als spam wordt gezien.
Doordat Spamassasin zelflerend is slaat deze bestanden op in je webhostingpakket om te onthouden welke e-mail wel en niet als spam gezien wordt. Op deze manier creëer je voor jezelf de ideale mix
waarbij afhankelijk van je eigen mailactiviteit je juiste e-mail als spam wordt geblokkeerd.
Wil je SpamAssasin instellen via DirectAdmin volg dan onderstaande stappen:

Stap 1
Login op DirectAdmin voor de webhosting waarvoor je een spamfilter in wilt stellen en kies voor
“SpamAssasin instellingen” onder “E-mailbeheer”
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Stap 2
Stel de opties in naar keuze en klik op “Opslaan” om de wijzigingen door te voeren
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Let op! Zoals aangegeven slaat SpamAssasin bestanden op binnen je webhostingpakket in de map
“.spamassassin”. Deze “Bayes” data bestanden vormen het zelflerende brein van SpamAssasin, wat
in sommige gevallen kan oplopen tot behoorlijk grote bestanden. Indien dit te zwaar is voor je webhostingpakket kan je deze bestanden gewoon verwijderen. Wel zal het programma dan weer opnieuw
moeten beginnen met het beoordelen van spam.
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4

Administratie

In dit hoofdstuk vind je informatie over het beheren en doorvoeren van specifieke instellingen voor je administratie. Al je vragen over facturen, automatisch incasso en het aanpassen van gegevens vind je hier terug.
Mocht je er na het lezen van de handleiding toch nog niet uitkomen, neem dan
contact op met onze supportmedewerkers.
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Waar vind ik mijn facturen terug?

Alle facturen vind je terug in je Domeinwinkel account en blijven altijd beschikbaar via internet (HTML).

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account

Stap 2
Navigeer naar “Facturen” om je facturen te bekijken
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Kan ik ook gebruikmaken van automatische incasso?

Ja hoor, geen probleem.
Het aanvragen van een automatische incasso doe je op de volgende manier:

Stap 1
Login in je Domeinwinkel account.

Stap 2
Navigeer naar “Facturen” en klik rechts op “vraag dit nu aan!”
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Stap 3
Vul de gegevens in, print het formulier uit en onderteken het.

Stap 4
Scan en stuur het ondertekende formulier naar info@domeinwinkel.nl en we maken het in orde voor
je.
Je kan het formulier ook per post versturen
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Waar kan ik mijn klantgegevens aanpassen?

Klantgegevens kunnen ten allen tijde aangepast worden via je Domeinwinkel account.
Via de volgende stappen pas je jouw persoonlijke gegevens aan:

Stap 1
Login op je Domeinwinkel account en navigeer naar “Mijn gegevens” in het menu.
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Stap 2
Pas de gegevens waar nodig aan en kies voor “opslaan”
Je gegevens zijn nu aangepast
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