Handleiding Beeldbank www.agripix.eu:
Zoeken en bestellen is eenvoudig. Inloggen of registreren is NIET nodig.
Ga naar https://fotowiermans.fotofiler.net/beeldbank/start/fotowiermans/Agrarisch
Zoeken:
Optie 1: vul een heel trefwoord in in het zoek-veld (,,zoek,,) en klik op ,, zoek’’ of gebruik de
entertoets op je toetsenbord.

Let op: er is een alfabetsiche lijst met trefwoorden beschikbaar onder de knop ,,zoekwoorden’’

Optie 2: blader door de mappen aan de linkerkant van het scherm: begin met ,,agrarisch’’ en blader
dan verder door de mappen

Verder zoeken binnen een gevonden zoekresultaat:
Zet een vinkje door middel van te klikken in het vakje ,,in huidige resultaten’’ en vul een ander
heel zoekwoord in.

Een foto groter bekijken:
Klik op de foto/preview , de foto wordt vergroot en rechts verschijnt bestandsinformatie:

Let op: hier staat ook de beeldgrootte van de direct opvraagbare foto, wilt u een groter bestand, geef
dit dan aan in het bericht bij de bestelling of stuur een e-mail. Dit grote bestand ( JPG, TIF, wordt dan
via e-mail of WeTransfer verstuurd)
Bestellen van Foto(s)
Klik op het winkelwagentje onder de betreffende foto, voeg alle foto’s die u wilt bestellen op deze
manier toe.

Aan de linkerkant verschijnt de inhoud van de winkelwagen, de inhoud kan nog aangepast/gewist
worden.
Om te bestellen: klik op „ga naar de winkelwagen“

Klik dan op ,,bestellen,,
Vul nu de ,,bedrijfsnaam,, , ,,naam,, , ,,telefoonnummer,, en het juiste ,,emailadres,, in.
In het veld ,,Vraag/Opmerking’’ vermeld u waar de foto voor gebruikt wordt en eventuele
vragen/opmerkingen/ander formaat gewenst, tarief voor publicatie enz.
Klik daarna op ,,ja, verzend nu’’ om de bestelling te verzenden.

U ontvangt, (vrijwel altijd binnen een uur) een e-mail met een download-link van de betreffende
foto(s). Door op deze link onder de foto(s) te klikken kunt u de foto(s) downloaden.

Behalve bovenstaande bestelwijze kunt u ook foto’s bestellen door een email te sturen naar
photo.wiermans@planet.nl Levering via e-mail altijd binnen 24 uur.
Facturering vindt altijd plaats na levering/publicatie.
Voor spoedorders: bestellen en direct leveren: bestel en bel met Twan wiermans 0031651198513.
Meer informatie: contact Twan Wiermans www.agripix.eu 0031651198513

