Handleiding Tinder

Personen/profielen rapporteren
Je kunt personen rapporteren. Dit doe je als volgt:
1. Ga naar het profiel van de persoon die je wilt rapporteren.
2. Klik op het icoontje ‘menu’.
3. Klik op ‘Report’.
Nu kan deze persoon niet langer contact met jou opnemen of jouw profiel zien.

Contact verbreken met een persoon
Naast iemand blokkeren, is het ook mogelijk een match te ont-matchen. Op die
manier kan deze persoon ook geen berichten meer naar je sturen en zul je deze
persoon niet meer tegenkomen tijdens het swipen. Dit doe je zo:
1. Ga naar het chatgesprek met de betreffende persoon.
2. Klik op het icoontje voor het menu (rechts bovenin).
3. Klik op ‘Unmatch’.
Als iemand jou vervelende berichten heeft gestuurd, of jou heeft bedreigd, is het
handig om eerst screenshots te maken van de gesprekken. Als je iemand ontmatcht, dan verdwijnen namelijk voor jullie allebei de gesprekken.

Een vervelend bericht rapporteren
Tinder kent geen functie om specifieke berichten te verwijderen. Om te zorgen
dat de berichten toch verdwijnen, kun je het volledige gesprek verwijderen. Dit
gaat automatisch wanneer je een persoon ont-matcht. Hoe je dit kunt doen, staat
uitgewerkt onder ‘contact verbreken met een persoon’.

Je profiel verifiëren
Je kunt je profiel verifiëren met fotoverificatie bij Tinder. Je krijgt dan een blauw
vinkje naast je naam. Mensen met een blauw vinkje naast hun naam hebben dus
bevestigd dat ze er uitzien zoals hun Tinderfoto’s. Dit kan handig zijn om
catfishing tegen te gaan. Met een blauw vinkje weet je dus dat er niet iemand
anders achter het profiel zit.
Hoe verifeer je je Tinderaccount?
1. Klik op het grijze vinkje naast je naam/leeftijd op je profiel
2. Klik op ‘Verifieer je profiel’
3. Je ziet nu twee keer pose die je na moet doen door een selfie te maken
4. Klik op ‘Verzenden ter verificatie’

Je account (tijdelijk) verwijderen
Je kunt je account tijdelijk te verbergen voor anderen. Op die manier kunnen
anderen je account niet zien. Om je profiel tijdelijk te verbergen, kun je het
volgende doen:
1. Klik op het icoontje van je eigen profiel bovenin het hoofdscherm.
2. Ga naar ‘Settings’.
3. Klik op ‘Discovery’ en vervolgens op ‘ON’.
Nu is je profiel onzichtbaar.
Let op: de personen met wie je al een match hebt, kunnen je wel blijven zien en
berichten sturen. Ook de personen die jij al eerder geliked hebt en je nu liken,
krijgen nog wel een match te zien.

Daarnaast kun je je account ook volledig verwijderen. Hiervoor heb je wel de
Tinder app nodig. Hierbij is het goed je te realiseren dat je je account niet
verwijderd door de Tinder app te verwijderen op je telefoon. Je moet je account
specifiek verwijderen. Dit doe je zo:
1.
2.
3.
4.

Klik op het icoontje van je eigen profiel bovenin het scherm.
Ga naar ‘Settings’.
Scroll naar beneden en klik op ‘Delete Account’.
Je krijgt nu de melding dat je account succesvol is verwijderd.

Kijk voor meer informatie ook op:
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