
Afbeelding aanpassen:

Klik op de afbeelding met de rechtermuisknop 
en selecteer de optie afbeelding vervangen. 
Nu kun je de afbeelding vervangen door een 
andere afbeelding.

Als je de afbeelding wilt inzoomen of een 
ander deel van afbeelding weer wilt geven klik 
je op de afbeelding met de rechtermuisknop 
en kies “Afbeelding Bijsnijden”. Zodra je 
hierop klikt krijg je je gehele afbeelding te 
zien, het donkere gedeelte valt buiten het vak.

Om je afbeelding nu geleidelijk te verkleinen 
houd je shift ingedrukt en trek je de hoek van 
je afbeelding naar het midden. Hierna kan je 
ook je afbeelding verplaatsen in het 
afbeelding vak.
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Vliegtuigspotters tijdens Frisian Flag, een internationale vliegoefening. Foto: Siese Veenstra



1. Homepage

Op de homepage van ANP Foto vind je het zoekveld en de 
beeldselecties. De website is verdeeld in de 
hoofdelementen: Vandaag, Dossiers en Gekozen door 
Hollandse Hoogte.



1.1 Vandaag

Onder Vandaag vind je events die de redactie en onze 
fotografen maken. Dit zijn met name nieuwsitems. 

Sommige events blijven bovenaan staan, deze zijn blauw 
gekleurd. Dit is een journalistieke afweging die de redactie 
maakt. Events onder Vandaag blijven 48 uur staan, tenzij ze 
zijn vastgezet.



1.2 Dossiers

Dossiers geven inzicht in langlopende onderwerpen en 
maken het makkelijk om onderwerpen en de beste foto’s 
terug te vinden. 

Klik op de pijl links en rechts om meer dossiers te bekijken.



1.3 Gekozen door
Hollandse Hoogte

Onder Gekozen door Hollandse Hoogte vind je de tweede 
laag van het nieuws - zoals je van Hollandse Hoogte 
gewend bent - maar wel met een relatie tot de actualiteit. 

Foto’s die onder Gekozen door Hollandse Hoogte staan zijn 
ook te selecteren, te downloaden en te bestellen.



2. Categorieën 

Via het hamburgermenu (rechtsboven) kom je bij de 
categorieën (entertainment, voetbal, royal images, premium 
portraits en regio). Dit zijn filters op de homepage waardoor 
je gerichter kunt zoeken.

Wanneer je onder een categorie zoekt, verschijnt er onder 
het logo (links) een filter. Wanneer je niet langer wilt zoeken 
binnen de categorie kan je het filter wegklikken door op het 
kruisje te klikken.



2.1 Entertainment

Onder de categorie Entertainment vind je nationale en 
internationale beelden van onder andere evenementen, 
openingen, concerten en portretten van bekende personen.



2.2 Voetbal

Onder de categorie Voetbal vind je beelden die te maken 
hebben met voetbal. De beelden onder deze categorie zijn 
nationaal en internationaal.



2.3 Royal Images

Onder de categorie Royal Images vind je fotografie rondom 
de koninklijke familie(s). De beelden onder deze categorie 
zijn nationaal en internationaal.



2.4 Premium Portraits

Onder de categorie Premium Portraits vind je 
portretfotografie. De foto’s onder Premium Portraits hebben 
vaak een minimumprijs. 



2.5 Regio

Onder de categorie Regio vind je de door ons 
geselecteerde onderwerpen in de regio. Dit zijn vaak de wat 
kleinere nieuwsitems. Beelden onder de categorie regio zijn 
nationaal.



3. Zoekopties

Wanneer je op anpfoto.nl wilt zoeken, klik je op de zoekbalk 
op de homepage. Vul hier je eigen zoekwoord(en) in. 

Onder het zoekveld verschijnen de veelgezochte 
zoekwoorden. Dit is een algoritme dat uit alle 
zoekresultaten het opkomende nieuws toont.

Wanneer je inlogt en zoekt zie je ook je recente zoektermen 
en je recent gezochte beelden in het kader.

 



3.1 Zoekopdracht verfijnen   

Het is mogelijk om je zoekopdracht te verfijnen met 
standaard zoekparameters.

Aanhalingstekens: zoeken op “president trump” levert 
zoekresultaten op waar deze twee woorden direct achter 
elkaar staan.

Sterretje: zoek op rom* en je krijgt rome, romein, romme, 
rommel, romp etc.

Not: zoeken op johan not cruijff levert je foto’s op waar 
johan bij staat, maar zonder cruijff.

Or: als je zoekt op maxima or amalia krijg je resultaten van 
maxima aangevuld met resultaten van een zoekopdracht op 
amalia.



3.2 Geavanceerd zoeken   

Wanneer je klikt op ‘alle zoekopties’ onder de zoekbalk kom 
je terecht bij de geavanceerde zoekopties. 

Datum: klik op datum voor vandaag, gisteren, afgelopen 
week of een periode (aangepast). Bij periode kun je een 
begin- en einddatum invoeren.

Contract: de optie contract verschijnt alleen als je een 
(Lumpsum)-contract hebt met het ANP. Hiermee kun je 
zoeken op foto’s waar je niet extra voor hoeft te betalen of 
op andere prijsafspraken die je met het ANP hebt.

Bron: vink hier de meest gebruikte bronnen aan om 
makkelijk te zoeken. De bron ‘Nederlandse beelden’ is een 
combinatie van alle Nederlandse fotografie die het ANP zelf 
maakt of vertegenwoordigt. Inclusief de Hollandse Hoogte- 
en ANP-fotografen.



3.2 Geavanceerd zoeken 

Wil je zoeken op een specifieke fotograaf of agent? Dan 
kun je die invoeren in het veld ‘anders’ onder bron; het veld 
vult zichzelf vanzelf aan.

Mediatype: hiermee kun je gericht zoeken naar een foto, 
video of een infografiek. Je kunt de opties ook combineren.

Categorie: hier kun je de categorieën entertainment en 
voetbal uitsluiten waardoor je geen beelden van deze 
categorie(ën) in je zoekresultaten ziet.

Model released: hier kun je aangeven of je foto’s zoekt 
waarvan de portretrechten geregeld zijn. 

Oriëntatie: formaat van het beeld (vierkant, liggend of 
panoramisch) 



4. Personen zoeken

Het zoeken naar personen in de beeldbank is verbeterd 
door het toepassen van kunstmatige intelligentie. Wanneer 
je zoekt op ‘Rutte’, krijg je foto’s met Rutte in de 
omschrijving en/of in de trefwoorden. 

Het systeem zoekt nu ook op personen: indien je 
zoekopdracht matcht met een door ANP herkend persoon, 
verschijnt er bovenaan de pagina een kader met een 
preview van een foto van de gezochte persoon. Wanneer je 
op dit kader klikt krijg je alleen portretten van de gezochte 
persoon te zien.



5. Selecties 

Het maken van een selectie doe je door op het hartje in de 
foto te klikken. Klik op het hartje in het menu om je huidige 
selectie te bekijken. Je kunt de volgende dingen met een 
selectie doen:

• Een nieuwe selectie maken

• De selectie verwijderen

• De selectie legen, de selectie blijft 
dan bestaan maar is leeg

• De selectie een andere naam geven

• De selectie bekijken 



5. Selecties

• Met het deel-icoon kan je de selectie met 
iemand delen, ook met personen die geen 
account hebben op anpfoto.nl. Deze 
persoon kan de selectie niet wijzigen en
ook geen foto’s downloaden. 

• Selectie kopiëren naar winkelwagen; 
zo kan je de selectie als zip-bestand 
downloaden.

Werk je aan meer projecten tegelijk? Je kunt meer selecties 
maken en bijhouden. Klik op wissel om een andere selectie 
actief te maken. Foto’s die je daarna selecteert worden aan 
de actieve selectie toegevoegd. 

Selecties hebben geen einddatum en blijven bestaan tot je 
ze zelf verwijdert. Selecties die wij als ANP voor klanten 
maken, vind je terug op je persoonlijke pagina onder ‘mijn 
lightboxen’.



6. Winkelwagen

Klik op het winkelwagen-icoon om een foto toe 
te voegen aan je winkelwagen. 

Voor een overzicht van je bestelling klik je rechtsboven op 
het winkelwagen-icoon in het menu. Kies eventueel de 
resolutie, voer een referentie en het beoogde gebruik in en 
klik op bestellen. Als de prijs bekend is staat die al bij de 
foto’s.

Als je de foto’s direct kan downloaden omdat je een 
prijsafspraak met ons hebt, dan krijg je de mogelijkheid om 
alle foto’s in een keer te downloaden. Klik op ‘download als 
zipbestand’ en je ontvangt een e-mail met een link om alle 
foto’s in een keer te downloaden.



7. Downloaden

Klik op het downloadpijltje           om een foto te 
downloaden. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waar 
je een paar dingen ziet:

• Geef het gebruik op (bij gebruik voor een boek 
ontvangen wij ook graag: ISBN - titel - jaar - uitgave - 
BW/Cover)

• Je kunt een eigen referentie opgeven; deze vind je 
terug op de factuur

• De prijs staat vermeld (als deze bekend is)
• Het contract dat van toepassing is staat ook vermeld. 

Ook zie je het totaal aantal foto’s dat tot nu toe is 
gedownload sinds de vorige contractperiode. 

• Sommige foto’s kun je toch niet downloaden. Dat zijn 
foto’s die wij bij de leverancier/fotograaf moeten 
clearen voor gebruik. Je kunt deze foto’s wel 
bestellen.

Let op: of je een foto mag downloaden hangt af van de 
afspraken die je met ANP hebt gemaakt.



8. Dashboard

Sommige klanten van het ANP hebben toegang tot een 
speciaal redactioneel dashboard. Dit staat bovenaan de 
pagina - naast het logo - vermeld. Door op de tekst 
dashboard te klikken kom je in de dashboard omgeving. 

Onder verwacht vind je de komende producties. Het 
vermelde tijdstip is het tijdstip waarop we de eerste foto’s 
verwachten.  

Onder binnen staan de onderwerpen waarvan de eerste 
foto’s binnen zijn. 

Onder berichten vind je korte mededelingen van de ANP 
fotoredactie



8. Dashboard

Onder zoeken kun je zoeken (incl. pop-up met zoekopties). 
Je komt door te zoeken op ‘normale’ website, klik op het 
dashboard om weer terug te gaan.

Onder recente beelden vind je de laatst binnengekomen 
beelden. Klik op een bron om het filter aan of uit te zetten, 
zo kun je je eigen fotostroom instellen. De bron 
Nederlandse beelden bevat ANP-beelden en eigen werk 
van Nederlandse fotografen.



9. Contact

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen over 
de nieuwe website? Bekijk de uitlegvideo’s of neem 
contact op met:

● Fotoverkoop via 070 4141 111 of 
fotoverkoop@anp.nl

● Fotoredactie via 070 4141 342 of
foto@anp.nl 

● Fotoproducties via 070 4141 229 of 
beeldproducties@anp.nl

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbk9TbvRhmKpUOn892NL7IhFmxS81TrqV
mailto:fotoverkoop@anp.nl
mailto:foto@anp.nl
mailto:beeldproducties@anp.nl

