
Gebruik	  van	  afbeeldingen	  op	  Wiki	  Vakantie	  
Mooie	  foto’s	  zijn	  essentieel	  voor	  het	  succes	  van	  Wiki	  Vakantie,	  omdat	  er	  veel	  wordt	  gezocht	  via	  
Google	  Afbeeldingen.	  Maar,	  daar	  zitten	  wel	  wat	  haken	  en	  ogen	  aan,	  daarom	  hierbij	  wat	  
aanbevelingen	  voor	  het	  gebruik	  van	  foto’s	  op	  Wiki	  Vakantie.	  

Belangrijk;	  we	  doen	  het	  allemaal,	  maar	  eigenlijk	  is	  het	  illegaal	  om	  zomaar	  foto’s	  van	  het	  internet	  te	  
halen	  en	  die	  te	  gebruiken	  zonder	  toestemming.	  Om	  problemen	  te	  voorkomen	  moeten	  we	  dat	  op	  
Wiki	  Vakantie	  zoveel	  mogelijk	  vermijden,	  vandaar	  dat	  we	  adviseren	  om	  op	  de	  volgende	  manieren	  
foto’s	  te	  zoeken:	  

1. De	  allerbeste	  manier:	  eigen	  foto’s	  gebruiken.	  
Hayona	  koopt	  graag	  foto’s	  van	  iedereen	  die	  tijdens	  de	  vakantie	  goede	  kwaliteit	  foto’s	  heeft	  
gemaakt.	  Als	  foto’s	  voldoen	  aan	  onze	  kwaliteitseisen	  dan	  betalen	  we	  €	  2	  per	  foto	  die	  we	  kunnen	  
gebruiken.	  

2. Rechtenvrije	  foto’s	  zoeken	  in	  Google:	  
	  

	  

3. Gratis	  en	  rechtenvrije	  foto’s	  zoeken	  in	  Flickr.com:	  	  

a. Ga	  naar	  de	  Advanced	  Search	  pagina	  https://www.flickr.com/search/advanced/	  

b. Geef	  een	  zoekterm	  en	  zorg	  dat	  de	  Creative	  Commons	  box	  +	  “Find	  content	  to	  use	  
commercially”	  is	  aangevinkt	  

4. Gratis	  en	  rechtenvrije	  foto’s	  zoeken	  in	  speciale	  websites.	  
Let	  wel	  op:	  bij	  sommige	  sites	  moet	  je	  eerst	  registreren	  en	  soms	  ben	  je	  verplicht	  om	  een	  linkje	  te	  
plaatsen	  –	  dat	  laatste	  willen	  we	  niet.	  	  

a. http://www.freeimages.com/	  	  

b. http://www.cepolina.com/	  	  

c. http://morguefile.com/archive	  

d. http://freeimagescollection.com/	  

e. http://www.imagetemple.com/gallery/	  	  

f. http://www.rgbstock.com/	  (registratie	  verplicht)	  

5. Als	  het	  écht	  niet	  anders	  kan	  dan	  kun	  je	  als	  laatste	  redmiddel	  gewoon	  zoeken	  in	  Google;	  volg	  dan	  
wel	  de	  volgende	  stappen:	  

a. Zoek	  niet	  in	  google.nl,	  maar	  in	  een	  andere	  versie,	  bijvoorbeeld	  google.de,	  google.es,	  
google.com,	  google.gr,	  etc.	  



b. Kies	  nooit	  foto’s	  waar	  expliciet	  bij	  staat	  dat	  je	  ze	  niet	  mag	  gebruiken	  

c. Kies	  nooit	  foto’s	  waar	  een	  naam	  in	  staat	  of	  een	  watermerk	  

d. Sla	  de	  foto’s	  lokaal	  op	  je	  computer	  op.	  Daarna	  snij	  je	  ze	  iets	  bij,	  sla	  je	  ze	  op	  onder	  een	  
andere	  naam	  en	  verwijder	  je	  alle	  ‘meta	  informatie’	  bij	  de	  eigenschappen.	  

	  

Zodra	  je	  de	  foto’s	  lokaal	  hebt	  opgeslagen	  kun	  je	  ze	  uploaden	  in	  WordPress.	  Hanteer	  daarbij	  de	  
volgende	  richtlijnen:	  

1. Wijzig	  altijd	  de	  bestandsnaam	  voordat	  je	  de	  foto	  upload	  en	  gebruik	  daarbij	  altijd	  het	  
zoekwoord	  in	  de	  bestandsnaam,	  bijvoorbeeld:	  hoi-‐an-‐vietnam.jpg	  
In	  Wiki	  Vakantie	  kun	  je	  de	  bestandsnaam	  ook	  later	  nog	  eenvoudig	  wijzigen	  door	  in	  de	  
mediabank	  de	  titel	  van	  de	  afbeelding	  aan	  te	  passen	  en	  daarna	  weer	  op	  te	  slaan.	  Doe	  dat	  zo	  
snel	  mogelijk,	  voordat	  Google	  de	  afbeelding	  heeft	  geïndexeerd.	  

2. Het	  zoekwoord	  in	  de	  alt-‐tekst,	  bijvoorbeeld	  Hoi	  An	  Vietnam	  

3. Het	  zoekwoord	  in	  de	  titel	  (voor	  mouse-‐tip)	  

4. Verwijder	  alle	  extra	  informatie	  die	  bij	  het	  originele	  bestand	  hoorde,	  bijvoorbeeld	  de	  
beschrijving	  

	  

Voorbeelden:	  

http://www.wiki-‐vakantie.nl/wp-‐content/uploads/2014/11/japanse-‐brug-‐hoi-‐an.jpg	  	  

http://www.wiki-‐vakantie.nl/wp-‐content/uploads/2014/11/hoi-‐an-‐vietnam.jpg	  	  

	  

	  


