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HANDLEIDING ONLINE FOTO’S BESTELLEN 

 
 

1. ga naar www.johnvosfotografie.nl 
2. kies op de home-pagina “afdrukservice” – muisklik op de afbeelding 

3. muisklik op “online printservice” – grijze blok links 
4. zie tekst in het rood “klik hier om de online afdrukservice te starten” 

5. muisklik op “selecteer bestanden” 

  het venster welke zich opent geeft toegang naar alle mappen in jouw computer 
6. zoek de map waarin de foto’s zijn opgeslagen 

- het is handig om voorafgaand aan de bestelling de gewenste foto’s in een aparte  
map te verzamelen 

7. selecteer de gewenste foto’s 

- je kunt willekeurig meerdere foto’s ineens selecteren wanneer je control-toets 
toets ingedrukt houdt tijdens het aanklikken van de bestanden 

- je kunt ineens opeenvolgende bestanden selecteren door de shift-toets ingedrukt 
te houden en de eerste opname aan te klikken en vervolgens de laatste 

8. kies in het venster “openen” 
9. kies nu de optie “upload bestanden” 

het verloop van de upload is zichtbaar achter de bestandsnummers (procenten) 

het venster wijzigt zelf naar het volgende venster 
10. in dit venster kiezen we het gewenste formaat, aantal en andere opties 

- wanneer alle opnamen op dezelfde wijze dienen te worden afgedrukt kan dit  
in de bovenste balk “in één keer alle foto’s aanpassen” 

- het kan ook per foto in de onderliggende balken (meerdere balken afhankelijk  

van het aantal foto’s welke zijn gekozen) 
- kies formaat, afdrukwijze (standaard wordt aanbevolen, fit-in geeft het gehele 

beeld weer op het gevraagde formaat - er kan witruimte ontstaan, fill-in vult 
het beeld het gehele formaat – er kan beeldverlies optreden) en tenslotte 

kun je eventueel kiezen voor een smalle witte rand om de foto 
- de gekleurde balken geven informatie over kwaliteit, het genoemde beeldverlies 

en indien er witruimte ontstaat – groen betekent goed 

11. muisklik op “volgende” – rechts onder en boven zichtbaar 
12. vul alle gegevens in en zet een vinkje bij “bewaar mijn gegevens”, bij een volgende 

bestelling  hoef je dit niet weer te doen – de totale kosten zijn zichtbaar – klantenkaarthouders 
kunnen ook met deze kaart betalen tegen een lager tarief 

13. muisklik op “volgende” – rechts onder en boven zichtbaar 

een venster met een opdrachtnummer verschijnt 
je ontvangt een e-mail ter bevestiging 

14. zodra de opdracht gereed is ontvang je een e-mail van John Vos fotografie 
in principe de volgende dag, maar meestal nog dezelfde dag 

 

 


