
Mails communicatie en facturatie van de Sint 
Paulusschool toevoegen aan lijst met veilige 
afzenders   
Beste ouder, 

Wanneer u de communicatie of de facturen van de boekhouding van de campus van uw zoon en/of 
dochter niet zou ontvangen, is het aangewezen dat u het communicatie- en facturatieadres van de 
campus aan de lijst met veilige afzenders toevoegt. Hieronder kan u alvast het overzicht met het 
facturatie mailadres per campus vinden: 

- Algemene communicatie :  @sgsintpaulus.eu  
- Campus College:   campuscollege@facturatie.sintpaulus.eu 
- Campus Hemelvaart:   campushemelvaart@facturatie.sintpaulus.eu 
- Campus Vibso:    campusvti-vibso@facturatie.sintpaulus.eu 
- Campus Sint-Vincentius :  campusvincentius@facturatie.sintpaulus.eu 
- Campus Vives :    campusviveswaregemtielt@facturatie.sintpaulus.eu 
- Campus VTI :    campusvti@facturatie.sintpaulus.eu  

 

De algemene communicatie voor alle campussen verloopt via @sgsintpaulus.eu De facturen worden 
via het campusXXX@facturatie.sintpaulus.eu verzonden. Merk op dat in deze handleiding werd 
gekozen om enkel @facturatie.sintpaulus.eu in plaats van het volledige adres te gebruiken. U dient 
het volledige emailadres van de gewenste campus in te vullen.  

 

Via onderstaande methodes kan u per mailtoepassing het juiste stappenplan vinden: 

  

mailto:campuscollege@facturatie.sintpaulus.eu
mailto:campushemelvaart@facturatie.sintpaulus.eu
mailto:campusvti-vibso@facturatie.sintpaulus.eu
mailto:campusvincentius@facturatie.sintpaulus.eu
mailto:campusviveswaregemtielt@facturatie.sintpaulus.eu
mailto:campusvti@facturatie.sintpaulus.eu


Microsoft Outlook   
1. Klik op het tabblad Start op Ongewenste e-mail en klik op Opties voor ongewenste e-mail.   
2. Ga naar het tabblad Veilige afzenders  
3. Voeg het domein @sgsintpaulus.eu toe 
4. Voeg vervolgens ook het domein @facturatie.sintpaulus.eu van de gewenste campus toe 
  
Klik op deze link voor extra informatie  

 

Outlook.com   
1. Selecteer Instellingen bovenaan het scherm.   
2. Kies in de lijst E-mail.   
3. Selecteer onder Accounts de optie Blokkeren of toestaan.   
4. Onder Veilige afzenders en geadresseerden voegt u het domein @sgsintpaulus.eu toe. 
5. Voeg vervolgens ook het domein @facturatie.sintpaulus.eu van de gewenste campus toe.   
  
Klik op deze link voor meer informatie  

 

https://support.office.com/nl-nl/article/geadresseerden-van-mijn-e-mailberichtentoevoegen-aan-de-lijst-met-veilige-afzenders-be1baea0-beab-4a30-b9689004332336ce#ID0EAACAAA=Nieuwere_versies
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/blokkeren-of-toestaan-instellingen-voor-ongewenste-e-mail-48c9f6f7-2309-4f95-9a4d-de987e880e46?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/blokkeren-of-toestaan-instellingen-voor-ongewenste-e-mail-48c9f6f7-2309-4f95-9a4d-de987e880e46?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/blokkeren-of-toestaan-instellingen-voor-ongewenste-e-mail-48c9f6f7-2309-4f95-9a4d-de987e880e46?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl


Gmail   
1. Selecteer Instellingen bovenaan het scherm en kies alle instellingen bekijken.   
2. Selecteer Filters en geblokkeerde adressen.   
3. Maak een nieuwe filter aan.   
4. In het veld Van noteert u @sgsintpaulus.eu  
5. Klik op Filter maken.   
6. Selecteer Nooit naar Spam zenden.   
7. Klik op Filter maken.  
8. Herhaal bovenstaande stappen ook voor het @facturatie.sintpaulus.eu domein van de 

gewenste campus. 
  
Klik op deze link voor meer informatie 
 

 

https://www.lifewire.com/how-to-whitelist-a-sender-or-domain-in-gmail-1172106
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