
INSTRUCTIES FOTOGALERIJ 
 

 

 

Formaat 

Verklein je foto’s tot max. 1080 hoogte.  

 

Het is mooi als alle foto's dezelfde hoogte hebben. 

 

Inloggen 

Log in op je account. 

Gebruik eventueel: Wachtwoord vergeten? 

 

Nieuwe foto's uploaden 

Rechtsboven zie je na inloggen twee iconen: Mijn foto's en Mijn collecties. 

Klik op Mijn foto's. 

Upload de foto's die je wilt exposeren. 

 

 

Een collectie maken 

Ga naar Mijn foto’s. 

Vink de foto's (of een selectie) aan en maak een nieuwe collectie door rechtsonder op het  
+ icoon te klikken. 

 

Benoem de collectie en maak aan. 

 

Foto's toevoegen aan een collectie 

 

Je kunt later eenvoudig foto's aan een collectie toevoegen. 

Upload de foto of foto’s en/of vink de foto of foto’s aan. 

Klik rechtsonder op het + icoon. 

 

Voeg toe aan een bestaande collectie. 

 



Foto verwijderen uit een collectie 

Ga naar Mijn collecties. 

Open de collectie. 

Klik op de foto die je wilt verwijderen. 

Klik rechtsboven op het x icoon = Verwijder uit de collectie. 

 

Een collectie verwijderen 

Ga naar Mijn collecties. 

Open de collectie. 

Klik rechts op de drie verticale punten 

Kies: Delete collectie. 

 

Foto als cover van een collectie 

Open de collectie. 

Klik op de foto die je als cover van je collectie wilt. 

Klik rechts op de drie verticale punten. 

Kies: Gebruik als coverfoto. 

 

Een collectie delen 

Ga naar Mijn collecties. 

Klik op het groene icoon met de drie bollen: Hoe wilt u delen? 

Maak een keuze. 

 

Een losse foto delen 

Ga naar Mijn foto’s. 

Selecteer de foto of foto’s. 

Klik rechtsonder op delen: Hoe wilt u delen? 

Maak een keuze. 



Publiek of privé 

Op je foto’s zie je een oogje. Een oogje wil zetten dat de foto publiek of openbaar zichtbaar 

is. 

Staat er een streepje door, dan is de foto privé: niet zichtbaar voor bezoekers. 

Je kunt het aanpassen door op het oogje te klikken. 

Zet de foto via het oogje rechtsboven op privé of publiek. 

 

Foto's definitief verwijderen 

Ga naar Mijn foto's. 

Vink de foto of foto's aan die je wilt verwijderen. 

Klik rechtsboven op de prullenbak om de foto of foto's te verwijderen. 

Verwijderde foto’s verdwijnen nu ook automatisch uit eventuele collecties. 

 

Niet downloaden 

Tot slot kun je voorkomen dat mensen je foto's gemakkelijk kunnen downloaden door bij 

instellingen aan te vinken: Verberg de knop Download. 

Instellingen vind je door op het groene rondje rechtsboven met je voorletter te klikken. 

 

Instellingen 

Hier kun je je naam, e-mailadres en wachtwoord wijzigen. 

En nog wat andere dingen. 

Instellingen vind je door op het groene rondje rechtsboven met je voorletter te klikken. 

 

 

 

 

 


