Hoe kom je aan foto’s die je wél
mag gebruiken?
Uiteraard .. .de beste foto´s en graphics op je website zijn uniek en 100% van jou. Je
hebt ze zelf gemaakt of laten maken, hebt de auteursrechten dus ontvang je op een
slechte dag geen onverwachte nota´s voor onwettig gebruik van foto´s van het
internet. Je weet dat je niet zomaar mag rechtsklikken en opslaan?
Doe jezelf, Google en je websitebezoekers een groot plezier. Gebruik het
liefste originele, eigen afbeeldingen en media. Dit komt je SEO ten goede. Je
site is dan origineel en past beter bij jou dan je ooit met standaard stockfoto’s
zult bereiken. Nog mooier is het alles in kleur,licht en stijl samenhangt.
Ben je nog niet zover? Ga dan niet via Google plaatjes zoeken. Gebruik een van de
onderstaande bronnen, dubbelcheck dat je een afbeelding echt mag gebruiken
zonder gedoe. Daarna kan je nog even deze foto door Google afbeeldingen zoeken
halen om te kijken waar hij nog meer wordt gebruikt. Sommige gratis foto´s zijn zo
populair dat ze wat afgezaagd over kunnen komen.
Pexels
Mijn favoriet. Omdat je er ook foto´s kunt uploaden. En je krijgt wat informatie over
de fotograaf. Het komt allemaal erg vriendelijk over. https://www.pexels.com/nlnl/
Unsplash
Resource for free high-resolution photos. 10 new photos every 10 days.
https://unsplash.com/
The Stocks
The best royalty free stock photos from multiple resources, all in one place.

ISO Republic
Free and premium stock photos for your website. Easily searchable by topic.
Pixaby
Over 620,000 free stock photos, vectors and art illustrations you can use anywhere.
Subtle Patterns
High quality resource of tilable textured patterns, completely free to use.
iStock
Millions of royalty-free images, illustrations, videos, and music clips at ridiculously
great prices.
Random User Generator
Generate random user data, including photos. Like Lorem Ipsum, but for people.
Coverr
Best resource for beautiful and free videos for your website. 7 new videos added
every monday.
Startup Stock Photos
Lots of great pictures of startup offices, people, devices and more. I love it.
Canva
Easily create beautiful designs with drag-and-drop features and professional
layouts.
https://canva.com
The Stocks
The best royalty free stock photos from multiple resources, all in one place.
ISO Republic

Free and premium stock photos for your website. Easily searchable by topic.
Pixaby
Over 620,000 free stock photos, vectors and art illustrations you can use anywhere.
Subtle Patterns
High quality resource of tilable textured patterns, completely free to use.
iStock
Millions of royalty-free images, illustrations, videos, and music clips at ridiculously
great prices. iStock heeft een collectie gratis “Corona” beelden
https://www.istockphoto.com/nl/collaboration/boards/RW2QOGD7IUul6JkfKCQd
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