
Instellen van uw FTP account in Filezilla 

Als u een FTP account heeft aangemaakt in het control panel van uw website. Dan kan u dit account 
aanmaken in uw FTP client. In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van Filezilla. U kan echter ook 
gebruik maken van andere client, de gebruikte termen kunnen dan echter afwijken. 

Start Filezilla op, hierna verschijnt het onderstaande scherm: 

 

Figuur 1 

Zoals in Figuur 1 staat aangegeven, klikt u op het icoon “Open sitebeheer”. In sitebeheer zijn al uw FTP 
accounts terug te vinden die u erin aanmaakt. Zie Figuur 2 voor het scherm van sitebeheer. 

https://www.hostingbrothers.nl/controlpanel/
http://filezilla.sourceforge.net/


 

Figuur 2 

Onder de kop “Mijn sites” staan alle huidige FTP accounts die al opgeslagen zijn in Filezilla. Indien de FTP 
client net geïnstalleerd is, dan is de lijst nog leeg. 

Klik op de knop “Nieuwe site”, om een nieuw account toe te voegen. Na het klikken op deze knop, verschijnt 
er een nieuwe site onder de kop “Mijn sites” met de naam “Nieuwe site”, zie ook Figuur 3. U kunt hier uw 
eigen naam invullen die u wilt geven aan dit account.  

 

Figuur 3 

Bijvoorbeeld “uwdomein.nl”. Druk hierna op “Enter” en de naam wordt opgeslagen. Daarna moet u de 
velden in het tabblad “Algemeen” invullen met de gegevens voor dit account, zie ook Figuur 4. Deze 
gegevens heeft u ingesteld in het control panel van de website. 



 

Figuur 4 

Kies voor de juiste “Host”, dat is de naam van de server waarop uw website staat. Als u dat niet weet, 
probeer dan www.hostingbrothers.nl of uw eigen domeinnaam. Als u een veilige verbinding wilt opzetten 
met onze server, moet u bij “servertype” kiezen voor “FTPES” (FTP over explicit TLS/SSL). Anders kiest u voor 
FTP. De “Login type” moet op “Normaal” gezet worden. En tenslotte voert u bij “Gebruikersnaam” en 
“Wachtwoord” uw eigen gekozen gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op dat de gebruikersnaam uit 2 
delen bestaat, u eigen gekozen accountnaam en uw domeinnaam gescheiden door een apenstaartje (@). 
Bijvoorbeeld als u gekozen had voor admin als accountnaam, dan is de complete gebruikersnaam 
admin@uwdomein.nl. 

Klik hierna op “Verbinden” of “Ok” om het FTP account op te slaan (en in het eerste geval ook meteen te 
verbinden met de FTP server). 

Als u gekozen heeft voor een beveiligde verbinding, dan krijg u bij de eerste keer verbinden de volgende 
waarschuwing (Figuur 5): 

 

Figuur 5 

Als de gegevens overeenkomen met wat in Figuur 5 met rood omcirkeld is, et dan een vinkje bij “Vertrouw 
altijd het certificaat in toekomstige sessies.” en klik op de knop “Ok”. 

http://www.hostingbrothers.nl/
mailto:admin@uwdomein.nl
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