
www.wetransfer.com 

 

WETRANSFER.COM WIE KENT HEM NIET…  

 Je foto’s, muziek, presentaties, video’s versturen 

 Je foto’s vanuit internet versturen 

 Geen problemen met grote bestanden  

 Geen mailprogramma nodig 

 Tot maximaal 20 ontvangers kan je tegelijk je foto’s sturen, zonder ‘error’ 

of ‘failed sending’ omdat je bestanden te groot zijn. 

 

HANDLEIDING 

Wetransfer.com is een pagina waar een grote foto – steeds anders – de 

aandacht trekt, maar het gaat alleen om de kleine venster links in de pagina. 

Daar ga je aan het werk:  

 

 

 

 

 

Gratis 

Simpel 

Onmisbaar 

7 dagen beschikbaar 

Maar wat als… je de keuze krijgt tussen een gratis én 

betaalde variant. Je kunt dan kiezen voor de gratis versie! 

OF je moet vaker bestanden versturen van over de 20 MB.  



 

1. Bij het plusteken ga je je bestanden    

   pakken op je computer die je wil   

  versturen (1) 

2. Hier plaats je het emailadres van de   

   ontvanger dat je je bestanden wil   

  gaan sturen (2) 

3. Daaronder je eigen mailadres(2) 

4. Bij Bericht: Kan je nog een  

  persoonlijke noot neerzetten voor de  

  ontvanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wanneer je klikt op het plusje opent er een venster zoals onderstaand, je gaat naar je 

bestanden op je computer en kies de bestanden die je wil versturen. 

 

         

 

 



2. Hier plaats je het emailadres van de ontvanger dat je je bestanden wil  gaan sturen 

3. Daaronder je eigen e-mailadres 

4. In dit gedeelte zet je een bericht: een persoonlijke noot neerzetten voor de ontvanger 

 

Dan is het nog een kwestie van op versturen klikken: 

 

 

 

 

En het laden begint, wat je ook kan volgen: 

  

 

 

   

 

Je werk zit erop en de ontvanger krijgt de bestanden verstuurd.  

Ook jij krijgt een bevestiging zoals:…>>> 

Maar wat als… 

Je zelf de foto’s moet downloaden en je snapt niet 

waar ze blijven? Kijk dan snel verder >>>> 



 

 

Hiernaast spreekt de venster 

voor zich, toch wil ik je wijzen 

op de download link: 

Deze kan je gebruiken  

wanneer bijvoorbeeld een 

reactie krijgt dat de mail  

niet goed aangekomen is.  

Stuur dan de downloadlink. 

 

 

 

Goed. Alles verstuurd en je bevestiging ontvangen.  

 

 

 

 

 

Het is weer alleen te doen in dat kleine venster op de enorme reclame-foto-

venster. Dat zorgt dat wij als gebruikers tot 20 mb gratis gebruik maken van het 

programma.  

 

info@ikbendeontvanger.nl 

Maar wat als… 

Je zelf de foto’s moet downloaden en je snapt niet 

waar ze blijven? Kijk dan snel verder >>>> 

info@ikbendeontvanger.nl 



Dit krijg je als ontvanger 

 

 

Klik op alles downloaden en deze start te downloaden 

  

 

Wat je kan volgen  

onder in je scherm links. 

 

 

Maar wat als… 

Ook als je de keuze krijgt 

tussen een gratis en 

betaalde variant kan je 

kiezen voor de gratis 

versie OF je moet vaker 

bestanden versturen van 

over de 20 MB.  

 



 

  

 

Hierna opent de map en kopieer je je bestanden in de map waar je ze wil hebben. 

 

Een ZIPP FILE is een groot document ‘bestanden vacuüm’ ingepakt. Deze 

moeten dus nog uitgepakt worden. En dat kan op twee manier. Of je opent 

deze in WinZipp en deze software pakt de bestanden uit.  

Of je doet het zoals hieronder:  

De download staat in 

je map ‘downloads’  

Klik rechtermuisknop op 

map en je krijgt de optie:  

‘Openen met:’ 

kies ‘Windows verkenner’. 

Dan maakt hij de map 

open en kan je alle 

bestanden selecteren en 

kopiëren. (knippen werkt 

niet, je moet ze echt 

kopiëren)  


