
Afbeeldingen of foto’s uploaden voor een internetadres. 

Dit kan bij plaatsjesupload.nl hiervoor dient u zich niet te registreren, maar de 

mogelijkheid bestaat wel en dit is aan te raden, als je geregistreerd bent, kan je 

uw afbeeldingen of foto’s  zelf beheren, bij niet geregistreerden is dit niet het 

geval, weet je niet wat met uw afbeeldingen of foto’s gebeurt, dit was vroeger 

anders, maar nu wel betrouwbaar. 

Plaatjesupload.nl werkt op het systeem van ImageShack maar is volledig 

nederlandstalig en gebruiksvriendelijk, men kan afbeeldingen uploaden met de 

extensie JPG, GIF en PNG max 1500 kb. 

Surf naar http://www.plaatjesupload.nl 

Onderstaand venster opent, zie Figuur 1 

Hier kan men nu als niet geregistreerde uploaden. 

 

Figuur 1 

 



 

Figuur 2 

Klik op “bladeren” zie rode pijl Figuur 2, zoek u afbeelding of foto op uw harde 

schijf, gevonden, selecteer het dan, zie blauwe pijl op Figuur 3, klik nu op 

“openen” zie rode pijl op Figuur 3 of klik gewoon dubbel op het bestand. 

 

 

Figuur 3 

Uw bestand wordt nu ingeladen, klik nu op “upload” zie blauwe pijl Figuur 2 

 



 

 

Figuur 4 

Wil je meer dan één bestand uploaden, klik dan “ja” aan, zie rode pijl Figuur 4 

In het uitrolmenu klik het aantal aan zie blauwe pijl Figuur 4 

 

 



 

Figuur 5 

U bekomt nu een venster om het aantal bestanden dat je aangduid hebt in te 

laden, zie rode pijl Figuur 5 

Voor het inladen gaat te werk zoals bij Figuur 3 

Uw bestanden verkleinen. 

 

Figuur 6 



Klik op “bladeren” zie zwarte pijl Figuur 6 laadt uw afbeelding of foto in zie 

figuur 3 

Wil je uw bestand verkleinen alvorens te uploaden, kan ook bij 

Plaatjesupload.nl. 

Klik hiervoor bij “verkleinen” op “Ja” zie groene pijl Figuur 6 vervolgens klik je 

de afmetingen aan of percentage zie rode pijl Figuur 6  

Klik nu op”upload” zie blauwe pijl Figuur 6. 

 

Figuur 7 

Na dit alles bekomt men het internetadres, zie rode pijl Figuur7 maar gezien 

Plaatjesupload.nl gratis is, hebben zij in het internetadres een link geplaatst, 

dat wanneer men later op uw blog op uw foto klikt men automatisch op de site 

van Plaatjesupload.nl terecht komt. 

Wij gaan dit omzeilen, in het scherm met de links bekomt men een voorbeeld 

van de afbeelding of foto die geupload is, zie Figuur 7. 

Plaatst nu uw muisaanwijzer op dit voorbeeld en klik rechts, klik nu op 

“eigenschappen”, volgende venster opent zie Figuur 8 

 



 

 

 

 

Figuur 8 

 

Selecteer hier nu het adres: URL zie Figuur 8, plaatst er uw muisaanwijzer op en 

klik rechts, klik nu op “kopiëren” nu hebt je het internetadres om op uw blog te 

plaatsen, als men nu op uw blog op de afbeelding of foto klikt komt men niet 

meer terecht bij Plaatjesupload.nl. 

 



Uw registreren en afbeeldingen of foto’s beheren 

Surf naar www.plaatjesupload.nl 

 

 

Figuur 9 

In het venster dat open, zelfde venster dan Figuur 1, klik hier in de menubalk 

op “registreren” zie blauwe pijl Figuur 9 

 



 

Figuur 10 

Typ nu uw mailadres zie blauwe pijl Figuur 10 En klik op “Vraag mijn code aan” 

U bekomt nu binnen enkele minuten een mail op het aangegeven mailadres, 

met uw code om in te loggen, bewaar deze goed. 

Men kan nu inloggen door te surfen naar www.plaatjesupload.nl 

U bekomt het zelfde venster als zou je niet geregistreerd zijn, zie Figuur 1, klik 

daar in de menubalk op “inloggen” 

 

 

 

Figuur 11 



Log in met uw mailadres en ontvangen code. 

 

Figuur 12 

Klik nu in het nieuwe venster “U bent nu ingelogt, klik hier om verder te gaan” 

Vanaf nu gaat je verder zoals voor niet geregistreerden. 

 

 

Figuur 13 



 

Figuur 14 

Wenst je nu als geregistreerde uw afbeeldingen of foto’s beheren klik dan in de 

menubalk op “jouw bestanden” zie rode pijl Figuur 14 en bekomt 

bovenvermeld venster 

U kan nu uw bestanden verwijderen door het vierkantje aan te vinken naast 

het bestand, zie  zwarte pijl Figuur 14 en op “verwijderen” te klikken, let op, 

staat deze afbeelding of foto nog op uw blog dan bekomt je een rood kruisje, 

dus wat op uw blog staat zeker niet verwijderen. 

U kan ook nogmaals de afbeelding of foto bekijken klik daarvoor op “preview” 

zie blauwe pijl Figuur 14 als je terug uw internetadres wenst, plaatst dan terug 

uw muisaanwijzer op de foto en klik rechts en klik op “eigenschappen” bij 

“adres:URL” vind je uw internetadres terug, zie Figuur 8.  

Verdere vragen hierover, kan je stellen in de mailgroep Computer-Bloggen. 

Succes  

Pépe 

18/07/2008 

  


