
Hoe kan je de foto’s van een viering downloaden? 

Om een vlotte download mogelijk te maken, worden de foto’s van een volledig album 

via Flickr opgeslagen in een mapje, een zip-bestand.  

 

1. Je hebt een Apple computer of een computer met Windows 7, 9 of 10 

Gebruikers met een Apple computer of gebruikers van Windows 7, 9 en 10 kunnen het  

mapje automatisch openen op hun computer om de foto’s te bekijken en uit te pakken 

op de locatie naar keuze.  

- Op de  Flickrpagina klik je op het downloadsymbool      van het album 

(symbool onder de titel in de titelfoto)  

 

- Eenmaal het mapje volledig gedownload is, kan je het openen om de foto’s 

te bekijken of ze uit te pakken op je computer, op een locatie naar keuze. 

 

- Mocht je het bestand na het downloaden niet meteen terug vinden: in 

Windows wordt het standaard opgeslagen onder het mapje ‘downloads’ of 

‘mijn downloads’ op je computer. Het mapje draagt de naam “flickr-datum 

van de viering” Hou er rekening mee dat  het mapje enkel kan geopend 

worden als het volledig gedownload is. 

 

 

2. Je hebt een computer met een Windowsversie van voor Windows 7 

(sommige versies van Windows Vista of Windows XP) 

In Windowsversies van voor Windows 7 hebt u soms een extra programma nodig om 

zip-bestanden te openen. U kan dit programma gratis downloaden (en gratis gebruiken 

gedurende 21 dagen) 

o Ga naar de link: http://www.winzip.com/win/en/downwz.html 

o Klik op “download Winzip now” 

o Installeer het programma door op het gedownloade bestand te klikken 

(winzip20_ipc2) 

o  Klik op “ja” indien uw computer toelating vraagt om het programma te 

installeren 

o Klik daarna op “volgende” en daarna nogmaals op “volgende” 

o Het programma zal zich automatisch installeren 

o Eenmaal geïnstalleerd, opent het programma zich automatisch. 

o Klik daarna op “Evaluatieversie gebruiken” 

o Het programma zal automatisch opstarten, u kan het dan meteen 

afsluiten. 

 

 

http://www.winzip.com/win/en/downwz.html


- Ga terug naar onze webpagina met de links naar de foto’s. Klik op de link 

van de viering van jouw keuze 

 

- Op de  Flickrpagina klik je op het downloadsymbool      van het album 

(symbool onder de titel in de titelfoto)  

 

- Eenmaal de download volledig gelukt is, kan je het mapje aanklikken en 

wordt het geopend met het Winzip programma. 

 

o Je kan het mapje openen door er dubbel op te klikken of door het 

aan te klikken met de rechtermuistoets: klik op “winzip”, daarna op 

“uitpakken naar” 

o Klik op “Evaluatieversie gebruiken” 

o Kies de locatie waar u wil dat de foto’s komen te staan.  

o Klik op “uitpakken” 

 

Hou er rekening mee dat  het mapje enkel kan geopend worden als het volledig 

gedownload is! 

 


