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3. Een afbeelding verkleinen via fotoverkleinen.nl 

De site is vormgegeven met standaardmaten voor bepaalde afbeeldingen. Zo heeft een 
productpagina altijd een brede (sfeer)foto en zo hebben de afbeeldingen op Home ook een 
standaardbreedte. Zorg er, voordat je een foto gaat wijzigen, altijd voor dat je afbeelding 
alvast het juiste formaat heeft. Dit maakt het wijzigen van de foto op je site een stuk 
makkelijker. Dit doe je bij voorkeur in programma’s als Photoshop, maar het kan ook via paint, 
of via websites als www.fotoverkleinen.nl. In deze instructie lees je hoe je dat daar doet.  

De afbeeldingen op onze sites hebben altijd de volgende afmetingen (breedte x hoogte): 

• 'De standaard': de liggende  
      afbeeldingen bij producten, diensten  

  en nieuws & acties:    646 x 300 pixels 

• Home, afbeeldingen rechts:    332 x 176 pixels 

• Home, slider/banner:    1000 x 417 pixels 

• Thumbs: de afbeeldingen waarmee 
     je een productgroep selecteert:  124 x 117 pixels 

• Grijze blokken onderin, klein:  175 x 175 pixels 

• Grijze blokken onderin, groot:  414 x 175 pixels 
 

 

In het kort: 

Stap 1: Ga naar de website fotoverkleinen.nl 

Stap 2: Selecteer de foto die je van formaat wilt wijzigen.  

Stap 3: Verklein de foto naar het gewenste formaat 

Stap 4: Snij de foto bij naar het precieze formaat 

Stap 5: Sla de foto opnieuw op.  
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Stap 1: Ga naar de website fotoverkleinen.nl 

Surf naar de website www.fotoverkleinen.nl. Op deze site kun je heel simpel een afbeelding 
naar het gewenste formaat omzetten.  

    

Stap 2: Selecteer de foto die je van formaat wilt wijzigen.  

Sleep de foto die je wilt verkleinen op het geblokte canvas, of klik op ‘bestand’ en kies 
vervolgens voor ‘open’. 

    

 
Selecteer nu op je schijf de foto of afbeelding die je wilt verkleinen.  
Dubbelklik erop, of klik ‘openen’. 
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Stap 3: Verklein de foto naar het gewenste formaat 

Verklein de foto door op de pijltjes te klikken en de juiste breedte in te voeren. In dit geval wil 
ik een foto voor op een productpagina. Die moet dus 646 pixels breed zijn. Zorg dat het vinkje 
aan staat bij ‘behoud originele verhouding’ en klik vervolgens op ‘Toepassen’ 

 

    

Stap 4: Snij de foto bij naar het precieze formaat 

Je hebt nu de juiste breedte, maar zal de afbeelding bij moeten snijden tot de juiste hoogte. 
Op onze website is bij ‘de standaard’ afbeeldingen de hoogte iets minder belangrijk dan de 
breedte, maar voor een nette, strakke website raden we je aan om je exact aan de op pag. 1 
opgegeven formaten te houden. In dit geval, omdat dit een staand beeld is, moeten we dus 
flink bijsnijden, namelijk tot 300 pixels hoog. Klik daarvoor op ‘snijden’ en vervolgens op 
‘anders’.  
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Je kan nu een vak trekken die precies de maat heeft die je nodig hebt, in dit geval dus 
646*300 pixels. Je kan het vak daarbij op een willekeurig plek zetten, want je kan het vak wat 
je ziet verschijnen later naar de juiste plek slepen. Rechts bovenin zie je of je het juist formaat 
hebt gepakt.   

 

Zet het vak vervolgens op de juiste plek en klik bovenin op de blauwe knop ‘snijden’.  
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Stap 5: Sla de foto opnieuw op.  

Je ziet nu het eindresultaat en kan dit opslaan via ‘Bestand’, ‘opslaan als JPG’. Geef daarbij 

altijd aan dat de kwaliteit 100 moet zijn! De foto wordt door op ‘bewaar’ te klikken vaak in de 

downloadmap op je computer opgeslagen, maar dit ligt aan de instellingen van je eigen 

computer. Je hebt de foto nu succesvol verkleind en kunt deze uploaden! 
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