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Optie 1 

Heeft u tussen de 1 en ongeveer 10 email adressen nodig, dan adviseren wij deze optie. 
Deze email adressen zien er als volgt uit en mogen naar uw wens ingevuld worden:  
***@[uweigenmaildomein].zorgring.nl 
 
Bijvoorbeeld: assistente@huisartsschaar.zorgring.nl  of p.janssen@huisartsschaar.zorgring.nl  
 

 
 

Voor aanvragen van optie 1, klik hier: https://www.zorgring.nl/veilig-mailen-optie-1/ 

Optie 2 

Heeft u  meer dan 10 email adressen nodig , dan adviseren wij deze optie. 

Deze email adressen zien er als volgt uit en mogen naar uw wens ingevuld worden: 
 ****@[uweigenmaildomein].nl 
 
Bijvoorbeeld: assistente@huisartsschaar.nl of p.janssen@huisartsschaar.nl 
 

  
 
 

Indien nodig kan uw mailarchief naar de Zorgring server verplaatst worden. Met uw mailbeheerder kunnen 
we vaststellen hoeveel werk dat is en u opgaaf doen van evt. bijkomende kosten. 

Optie 3 

Uw eigen mailserver wisselt via een VPN-tunnel tussen uw server en de Zorgring server een TLS certificaat uit. 
Deze optie is vaak interessant voor de grotere zorginstellingen en werkt alleen wanneer u bent voorzien van 
een eigen mailserver. Voor KPN Cloud of andere Cloud oplossingen is dit nog niet mogelijk. In geval van Office 
365 is het soms mogelijk, neem hierover contact met ons op. De email adressen zien er als volgt uit en mogen 
naar uw wens ingevuld worden: 
 ****@[uweigenmaildomein].nl 
 
Bijvoorbeeld: assistente@huisartsschaar.nl of p.janssen@huisartsschaar.nl 
 

 
     
                                      

 
 Uw systeembeheerder kan bij ons de technische specificaties opvragen 
 Alle bovengenoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 
 Wanneer u een keuze hebt kunnen maken, zullen wij dit op gaan zetten. 
 Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons via mail of telefoon. 

   Veilig Mailen opties 

Eenmalige kosten  30,- 

Jaarlijkse kosten  70,- 

Eenmalige kosten  220,- 

Jaarlijkse kosten  220,- 

Outlook/exchange/agenda (optioneel)  35,- (per mailbox per jaar) 

Eenmalige kosten  950,- 

Jaarlijkse kosten  480,- 
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Keuze diagram 
 

 
 

Optie 1 Optie 2 Webmail Optie 2 Exchange Optie 3 

  Maximaal aantal mailboxen 10 Ongelimiteerd Ongelimiteerd Ongelimiteerd 

  Domein overnamen     

  Spamfilter     

  Antivirus      

  Grootte mail box in MB 100MB 100MB 2048MB Ongelimiteerd 

  Digitale agenda     

  Veilig mailen naar patiënten     
 

   Veilig Mailen opties 


