
Technische weetjes: tips & tricks voor het versturen van e-mails 

Lay-Out 

Het werken met lay-out vanuit het platform BE-Alert is niet evident. Daarom geven we graag volgende 

mogelijkheden mee:  

1. Schrijf je mail rechtstreeks in BE-Alert. Het tekstvak laat toe tekst vet, cursief of onderlijnd te 

accentueren, kleuren te gebruiken en de uitlijning aan te passen.

 

2. Schrijf je mail eerst elders (Word bijvoorbeeld) en kopieer die dan naar het tekstvak. Bij deze 

werkwijze dien je goed op te letten dat je geen “onzichtbare” inhoud mee kopieert die er in 

Word aan toegevoegd is. Daarom volg je best dit stappenplan 

a. Kopieer je tekst in Word en plak hem in het Klembord (te vinden in je Programma’s). 

b. Kopieer de tekst opnieuw vanuit het Klembord en plak hem in het BE-Alert-tekstvak. 

c. Klik op de knop “tekst HTML” en verander het Formaat naar “tekst normaal”. De tekst 

is nu zeker gezuiverd van alle lay-out. 

d. Pas je lay-out aan binnen het tekstvak van BE-Alert. Het tekstvak laat toe tekst vet, 

cursief of onderlijnd te accentueren, kleuren te gebruiken en de uitlijning aan te 

passen. 

3. Als je de verstuurde tekst toch zeker een professionele lay-out wilt geven, kan je hem altijd 

toevoegen in PDF. Schrijf dan een begeleidend mailbericht en voeg de PDF toe als bijlage via 

“+ bestand” (boven de gevraagde bevestigingen). 



 

 

Afbeeldingen invoegen via de gelijknamige knop raden wij af. Het is immers te sterk afhankelijk van 

het mailprogramma van de ontvanger of de afbeelding al dan niet wordt doorgelaten of als spam wordt 

geblokkeerd. Het is een betere optie om afbeeldingen als link in de mail op te nemen.  

 

Om het logo van BE-Alert toe te voegen in je mail, kan je de volgende link toevoegen met de knop 

“link”: https://www.be-alert.be/sites/default/files/inline-images/Bealert.png  

  

Gepersonaliseerde velden 

BE-Alert geeft de mogelijkheid gepersonaliseerde velden in te voegen met de knop linksboven het 

tekstvak. Hiermee kan een aanschrijving, telefoonnummer, adres, … automatisch aangepast worden 

aan de aangeschreven persoon. We raden af deze optie te gebruiken gezien het platform dan elke 

persoon met meerdere adressen een mail per adres stuurt. Met de komst van de nieuwe interface 

verdwijnt deze knop. 



 

 


