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Richtlijnen opstellen en versturen bulkmail 
 

Een bulkmail is een e-mail die naar een groep van 200 of meer ontvangers wordt gestuurd. Het 
risico bestaat dat bulkmail in de spamfolder van de ontvanger terecht komt. Dit kan zowel komen 
door de instellingen van de ontvanger als door de manier waarop de e-mail is opgesteld of wordt 
verstuurd. Op de instellingen van de ontvanger hebben we als HvA helaas weinig invloed. Op hoe 
we onze mail opstellen en versturen gelukkig wel. Door er als afzender voor te zorgen dat de e-mail 
aan een aantal richtlijnen voldoet, kunnen we het risico dat de e-mail als spam wordt gezien zo klein 
mogelijk maken. In dit document zijn enkele richtlijnen voor het opstellen en versturen van bulkmail 
op een rij gezet. Dit document zal steeds worden aangepast aan ontwikkelingen die zich voordoen. 
 
Voor vragen over bulkmail kun je contact opnemen met de Servicedesk van ICTS via servicedesk-
icts@hva.nl of T: +31 (0)20 595 1402, ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur. 
 
 
RICHTLIJNEN 
 
Opmaak en inhoud van je bulkmail 
De opmaak en inhoud van je bulkmail bepalen mede of je e-mail als spam wordt gezien. Hieronder 
staat waar je op moet letten: 
 
1. Clang 

Clang is een e-mailmarketingtool waarmee je gepersonaliseerde e-mails en digitale 
nieuwsbrieven kunt versturen. Clang is aangemerkt als betrouwbare zender van HvA e-mail.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de communicatie-afdeling van je faculteit of 
dienst. 
 

2. Verhouding tekst /beeld 
Spammers kiezen er soms voor om alle tekst in een afbeelding te plaatsen, in plaats van deze 
als bodytekst op te nemen. E-mailproviders zijn als gevolg extra alert op e-mails waarin veel 
afbeeldingen staan en weinig tekst.  
 
Uitleg 

• Zorg voor een goede balans tussen tekst en afbeeldingen: maximaal 1/3 van het bericht 
mag beeld bevatten. Hierbij geldt nog steeds ‘hoe meer afbeeldingen, hoe verdachter de 
mail’. Dus beperk het aantal afbeeldingen zo veel mogelijk. 

• Voeg afbeeldingen als losse bijlagen toe aan de e-mail en plak de afbeeldingen niet in 
het bericht (inline picture). 

• Als je een afbeelding in de e-mail zelf hebt toegevoegd, zorg dat er een zogenaamde 
alt-tekst (alternatieve tekst) aan de afbeelding wordt toegevoegd. In Outlook klik je 
hiervoor met je rechtermuistoets op de afbeelding en selecteer je ‘Afbeelding opmaken’ 
of ‘Format Picture’. Geef bij ‘Alternatieve tekst’ of ‘Alt Text’ een titel van de afbeelding. 

 
3. Hyperlinks 

Spammers gebruiken vaak hyperlinks in hun e-mails waardoor e-mailproviders daar extra op 
letten. URL’s worden getoetst op 3 kenmerken: 
• de titel van de hyperlink: komt deze overeen met de plek waar de url naar verwijst? 
• de afzender: verwijst de url naar het domein (bijv. hva.nl) van de afzender? 
• de inhoud en het onderwerp van de e-mail: komen deze overeen met de plek waar de url 

naar verwijst?  
• het aantal verwijzingen: staan er veel hyperlinks in de mail  in combinatie met weinig tekst? 
 
Uitleg 

mailto:servicedesk-icts@hva.nl
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Pas de titel van een hyperlink aan op de achterliggende url.  
Onderstaande hyperlinks verwijzen beide naar dezelfde URL: 
Fout: Ga naar http://student.hva.nl 
Goed: Ga naar de website van de Centrale Medezeggenschapsraad 

 
De verhouding van de tekst en het aantal hyperlinks is belangrijk. Als er weinig tekst in de e-mail 
staat maar relatief veel hyperlinks kan de e-mail worden aangemerkt als spam. Twijfel je over de 
verhouding? Stuur je e-mail ter controle aan servicedesk-icts@hva.nl. 

 
4. Mogelijkheid tot afmelden 

Als verzender van bulkmails kun je aan ontvangers de mogelijkheid bieden zich af te melden 
voor jouw e-mails. Hierdoor zullen ontvangers zich sneller afmelden voor je e-mails in plaats van 
ze te markeren als spam. Daarnaast beoordelen e-mailproviders het aanwezig zijn van de 
mogelijkheid tot afmelden positief. 
 
Uitleg 
• Indien toepasbaar, neem onderaan je mail de mogelijkheid tot afmelden op, bijvoorbeeld met 

de volgende zin: Wil je je afmelden voor deze e-mail? Beantwoord dan deze e-mail met in 
de onderwerpregel de tekst ‘afmelden’. 

• Verwijder mensen die dat willen ook daadwerkelijk uit je verzendlijst. 
 
5. Gebruik correcte grammatica en interpunctie in onderwerpregel en tekst 
Bepaalde woorden en tekens leiden ertoe dat je bulkmail als spam wordt gezien. 
 

Uitleg 
• Gebruik geen onnodige spaties zoals S P A T I E. 
• Gebruik geen bijzondere tekens in woorden zoals Bijv00rbeeld, bijvoorb33ld, r@ar. 
• Vermijd woorden zoals ‘nieuwsbrief’, ‘gratis’, ‘advertentie’, ‘affiliate’, ‘winnen’, ‘geld’ e.d.  
• Schrijf niet alles in hoofdletters. 
• Vermijd uitroeptekens, percentagetekens, valutatekens. 
• Gebruik geen verwijzing naar stimulansen of prijzen in de onderwerpregel. 

 
6. Schrijf de tekst en maak deze op in de e-mail zelf 
Op het moment dat je je e-mail schrijft en opmaakt in bijvoorbeeld Word, Evernote of LaTex en van 
daaruit kopieert in een nieuwe e-mail, of als je de inhoud en opmaak van een oude e-mail kopieert in 
een nieuwe e-mail, worden verborgen codes ‘meegekopieerd’. Deze codes kunnen wijzen op spam. 
 

Uitleg 
• Schrijf de tekst van je e-mail in Notepad of in de e-mail zelf. 
• Maak de tekst pas op in de e-mail zelf of gebruik de templates van het programma waarmee 

je de mail verstuurt (Clang, MailChimp, Thunderbird, Pontifex e.d.). 
• Voeg de opgemaakt tekst ook toe als platte tekst. In Clang kun je dit bijvoorbeeld onder het 

tabblad ‘Text-part’ doen.  
 
Zorg voor een up to date verzendlijst  
Permanente foutmeldingen vervuilen je verzendlijst, wat ertoe kan leiden dat je bulkmail in 
spamfolders terecht komt. Bovendien vertekent het de resultaten van je bulkmail. 
 
7. Schoon je database op na elke mailing 

Voorkom vervuiling van je verzendlijst.  
 
Uitleg 
Sla nieuwe informatie altijd direct op: 

http://www.hva.nl/over-de-hva/organisatie/bestuur-en-afdelingen/centrale-medezeggenschapsraad-cmr/centrale-medezeggeschapsraad.html
http://www.hva.nl/over-de-hva/organisatie/bestuur-en-afdelingen/centrale-medezeggenschapsraad-cmr/centrale-medezeggeschapsraad.html
mailto:servicedesk-icts@hva.nl
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• adreswijzigingen 
• bounces 
• spamklachten 
• afmeldingen 

 
 
Test je e-mail voor en na verzending 
Om te zien of je bulkmail voldoet aan de richtlijnen, is het goed om de e-mail te testen voordat je 
hem aan je doelgroep verzendt en nadat de e-mail verstuurd is. 
 

Uitleg 
• Voordat je je bulkmail verzendt: ga naar https://spamscorechecker.com en volg de 

instructies. 
• Op het moment dat je je bulkmail verzendt: voeg een of meerdere van de volgende e-

mailadressen toe aan je verzendlijst:  
 
testhvabericht@hotmail.com  
testhvamail@gmail.com 
 
Dit zijn adressen waarmee de HvA achteraf kan zien of bulkmail goed is aangekomen bij 
Hotmail en Gmail. De e-mails worden hier een maand opgeslagen. Vermoed je dat jouw e-
mail niet bij iedere ontvanger is aangekomen? Neem dan contact op met de Servicedesk 
ICTS en vermeld dat het om bulkmail gaat.  

 
Zorg voor een goede e-mailreputatie 
Je e-mailreputatie bepaalt ook of je e-mails als spam worden gezien. Hieronder lees je hoe je kunt 
zorgen voor een goede reputatie. 
 
8. Voorkom spamklachten 

Als te veel mensen je e-mails markeren als spam, kan dat op een gegeven moment het 
afleveren van je e-mails schaden. 

 
Uitleg  
• Indien toepasbaar, neem onderaan je mail de mogelijkheid tot afmelden op, bijvoorbeeld met 

de volgende zin: Wil je je afmelden voor deze e-mail? Beantwoord dan deze e-mail met in 
de onderwerpregel de tekst ‘afmelden’. 

• Vraag ontvangers om jou als afzender als veilig aan te merken door onderaan je mail de 
volgende zin op te nemen: Om zeker te zijn dat je e-mails van ons ontvangt, kun je het beste 
dit e-mailadres aan jouw adreslijst of aan de lijst van veilige afzenders toevoegen. 

 
9. Voorkom hoge ‘bounce rates’ 

Het verzenden van e-mails naar foutieve e-mailadressen is desastreus voor je e-mailreputatie. 
Voor e-mailproviders is dit een teken van een slecht onderhouden verzendlijst. 

 
Uitleg 
Controleer je verzendlijst voordat je een bulkmail gaat verzenden op zaken als: 
• juiste spelling van e-mailadressen; 
• de ontvangers horen niet (meer) bij de doelgroep van de e-mail. 

 
Controleer onbereikbare adressen 
Op https://www.emailhippo.com  kun je controleren of een e-mail adres valide is. Je kunt op 
deze website een gratis account aanmaken. Je kunt een beperkt aantal adressen per keer 
controleren. 

https://spamscorechecker.com/
mailto:testhvabericht@hotmail.com
mailto:testhvamail@gmail.com
https://www.emailhippo.com/
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VRAGEN? 
Met vragen over het opstellen of versturen van bulkmails of voor een extra controle voordat je je 
bulkmail verstuurt, kun je terecht bij de Servicedesk van ICTS via: 
 
E: servicedesk-icts@hva.nl. Geef in de onderwerpregel van je e-mail aan dat het gaat om bulkmail. 
T: +31 (0)20 595 1402, ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur 
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