Handleiding TinEye

Met TinEye kun je zoeken op een afbeelding. Je kunt dat doen door een afbeelding te
uploaden of door met een link/URL te zoeken in de zoekbalk van TinEye.

Hoe gebruik je TinEye?
1. Ga naar: https://tineye.com. Dit is de pagina waar je dan terecht komt:

Upload een afbeelding
van je computer of van
je mobiel door te klikken
op dit icoontje. Deze
afbeelding is de
afbeelding die je wilt
gaan zoeken.

Als je de link/URL van de
afbeelding hebt, kun je
deze plakken in de
zoekbalk. Dat is de witte
balk in het midden.

Privé en veilig zoeken
Belangrijk voor jou om te weten is dat TinEye jouw foto niet opslaat of onthoudt. De foto’s
zijn van jou en TinEye doet daar dus niks mee. Wees dus niet bang dat TinEye jouw foto ziet
of opslaat.

Wat zie je nu?
Onder de zin: ‘Sites where the image is displayed’ vind je nu een lijst van websites waar de
afbeelding op het internet staat / te vinden is. Mocht dat het geval zijn, dan kun je het best
direct contact opnemen met de desbetreffende site(s) om de afbeelding te laten
verwijderen.

Neem contact op de betreffende website
Alleen het verwijderen uit de zoekresultaten zal er niet voor zorgen dat ook de betreffende
website(pagina) waarop de informatie staat, verdwijnt. Daarom kan je het beste ook contact
opnemen met de webmaster van de betreffende website. De gegevens van de webmaster
zijn op verschillende plekken te vinden. Vaak vind je onder- of bovenaan de website bij
“contact”, “help” of “abuse” een e-mail adres of contact formulier .
Mocht je de contactgegevens van de webmaster niet kunnen vinden, dan kan je het ook op
de volgende manier proberen: met Google kan je een “who is” zoekopdracht uitvoeren. Ga
naar google.com en zoek naar “whois www.voorbeeld.com”. Het e-mailadres van de
webmaster is vaak te vinden onder “Registrant Email” of “Administrative Contact”.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
@Helpwanted_nl
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