
WAAR VIND U VRIJ TE 
GEBRUIKEN AFBEELDINGEN?

Hoe omgaan met auteursrechten in uitingen?



INHOUD

 Afbeeldingen Kopen

 Gratis Afbeeldingen

 Google Afbeeldingen

 Creative Commons



VRIJ TE GEBRUIKEN AFBEELDINGEN

Afbeeldingen kopen

 Hier koop je het recht deze afbeelding 
vrij te gebruiken

 Afbeeldingen kopen kan onder 
andere bij Getty Images, De 
Nationale beeldbank, iStockphoto, 
en Shutterstock.

Gratis Afbeeldingen

 De afbeeldingen die je hier download 
zijn vrij te gebruiken

 Pepermunt.net

 gratisfotodownloaden.be

 Heb je een WordPress-site? Gebruik 
dan de handige 
plugin “Photodropper”.

http://www.gettyimages.nl/
https://www.nationalebeeldbank.nl/
http://www.istockphoto.com/?esource=google+NL_Brand_iStockphoto_Exact_NL_SL&kw=NL+istockphoto+Exact&lid=spfl7cXbG|dc&pcrid=31706969460&property=IS&kwd=istockphoto&mt=e
http://www.shutterstock.com/
http://www.pepermunt.net/foto/gratis-fotos.html
http://www.gratisfotodownloaden.be/
http://www.photodropper.com/wordpress-plugin/


VRIJ TE GEBRUIKEN AFBEELDINGEN

Google afbeeldingen

 Vrij te gebruiken afbeeldingen via 
google afbeeldingen

 Altijd controleren



GOOGLE AFBEELDINGEN

 U zoekt een afbeelding op Google. Maak hierbij gebruik van de 
zoekhulpmiddelen. U kunt hier gebruik maken van 1 van de 4 gemarkeerde opties, 
afhankelijk van wat u zoekt en wat uw doeleinden zijn.



GOOGLE AFBEELDINGEN

 Kies de afbeelding die u wilt gebruiken. Controleer deze altijd. Google geeft geen 
garantie of de afbeelding daadwerkelijk vrij is. Bezoek de pagina om de 
afbeelding te controleren.



GOOGLE AFBEELDINGEN

 Zoek de afbeelding op de website en klik hierop.



GOOGLE AFBEELDINGEN

 U bent nu op de specificatiepagina van de afbeelding. Geel gemarkeerd ziet u 
staan CC BY 2.0. Als u hier op klikt kunt u zien wat dit exact betekent.



GOOGLE AFBEELDINGEN

 Hier ziet u precies wat 
u kan en mag met de 
afbeeldingen. En wat 
de voorwaarden zijn 
voor gebruik.



CREATIVE COMMONS

Creative Commons

 https://creativecommons.org/use-
remix/

 Gebruik de site van Creative 
Commons om een afbeelding te 
zoeken. Dit doet u door op 
bovenstaande link te drukken en iets 
te zoeken in de zoekbalk.

https://creativecommons.org/use-remix/


CREATIVE COMMONS

 U komt nu in de zoekmachine van Creative Commons. U kunt hier aanvinken wat 
voor u van toepassing is en zoeken in verschillende data banken. Naar foto’s, 
muziek, onderzoeken enz.



CREATIVE COMMONS

 In de verschillende data banken kunt u iets kiezen om te gebruiken. U klikt hierop 
en kunt wederom de specificaties zien.



EINDE
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