
Foto’s downloaden via Wetransfer 

Wanneer de foto’s klaar zijn, verstuur ik deze via WeTransfer. WeTransfer is een 

gratis Internet dienst die het toelaat om grote bestanden (jouw foto’s) via het 

Internet te versturen, zonder dat je hiervoor extra software op je computer 

hoeft te installeren. 

Stap 1: In je mailbox ontvang je van WeTransfer een mail met daarin als 

onderwerp “info@paulavanderpostfotografie.nl heeft je een bestand gestuurd 

via WeTransfer”. In deze email vind je een downloadlink. Deze link werkt 

maximaal 7 dagen. Omdat het grote bestanden betreft kun je deze het best via 

een computer of downloaden. Gebruik hiervoor dus niet je mobiele telefoon of 

tablet. 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 De Mail die je ontvangt ziet er ongeveer zo uit 



Stap 2: Klik vervolgens op de downloadlink die te vinden is in de e-mail. 

Automatisch wordt je doorverwezen naar de website van WeTransfer. Je ziet 

onderstaande afbeelding verschijnen. Ps. De link in de adresbalk is alleen 

zichtbaar voor jou en mij. Niemand anders kan bij de foto’s. 
 

	 	 	 	 	 - Foto’s downloaden via Wetranfer klik op Download -  

Stap 3: Nadat je op download hebt geklikt wordt er automatisch een ZIP 

bestand gedownload. Het ZIP bestand kun je terugvinden in het mapje 

downloads op je computer. Afhankelijk van je internetverbinding kan het even 

duren voordat de foto’s gedownload zijn. 



Stap 4: Als het downloaden klaar is dubbelklik je op het ZIP bestand dat zojuist 

gedownload is. De foto’s worden nu uitgepakt en in een map op je computer of 

laptop gezet. Open de map die verschijnt. In de map vind je de foto’s! 

Ik hoop dat het downloaden van de foto’s via WeTransfer op deze manier voor 

iedereen duidelijk is. Heb je nog vragen of lukt het downloaden van de foto’s 

niet, dan hoor ik het graag. 

E-mailbericht met link naar het bestand niet ontvangen? 

Heb je geen mail van WeTransfer ontvangen? Kijk dan even of het 

notificatiemailtje per ongeluk door het Spam Filter in een ander mapje terecht 

is gekomen. Nog steeds geen e-mail ontvangen? Neem dan het e-

mailadres noreply@wetransfer.com op in je adresboek.   
Stuur WeTransfer een bericht met het verzoek om te controleren of je per 

ongeluk op de bounce-lijst terecht bent gekomen.  

(link https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/requests/new) 
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