
Foto van WhatsApp printen 

 

Druk die mooie foto die via WhatsApp is binnengekomen, zelf af 

op een printer. 

Via WhatsApp delen mensen veel foto's met elkaar. De fotobestanden 

worden standaard verkleind. Grote afdrukken kunt u er niet mee maken. Maar als u 

tevreden bent met een klein plaatje, dan is afdrukken zeker goed mogelijk. Het 

handigste gaat dit via een wifi-printer. De telefoon maakt contact met de printer en 

stuurt de foto ernaartoe. 

Printer van HP 

Hebt u een printer van HP die werkt met wifi of mobiel internet? Gebruik dan de app HP 

Smart om te printen vanaf de telefoon. Via de internetverbinding stuurt de app de foto 

naar de printer. De app is gratis te downloaden via de Play Store voor Android en de App 
Store voor iPhones en iPads. Op de site van HP staat meer informatie over de app en hoe 

u deze instelt. 

Andere merken printers 

Ook andere merken printers hebben een app om foto's mee af te drukken. Denk aan de 
bekende merken Epson, Canon en Samsung. U vindt deze apps in de App Store of de 

Play Store. De apps werken allemaal met de printers van het eigen merk die ervoor 

geschikt zijn. Het handigste is om de app van uw merk printer op te zoeken en te 

installeren en het afdrukken gewoon te proberen. Werkt het niet naar behoren, dan 

verwijdert u de app gewoon weer. 

WhatsApp-foto uitprinten via iPhone 

Op de iPhone gaat afdrukken vanaf het toestel zonder andere apps via een omweg: 

• Start WhatsApp en open het bericht waarin de foto staat. 
• Tik op de foto. 

• Tik linksonder op de knop met het vierkant en de pijl. 

• Tik op Bewaar. 

• De foto wordt opgeslagen in de app Foto's. Start de app Foto's. 

• Tik op de bewaarde foto. 
• Tik linksonder op de knop met het vierkant en de pijl. 

• Een menu met allerlei opties om te delen opent. Veeg in de onderste rij van rechts 

naar links. 

• Tik op Druk af. 
• Tik achter 'Printer' op het menu om een printer te kiezen. 

• Tik op Druk af. 

De foto wordt afgedrukt. Slaat WhatsApp ontvangen foto's automatisch op in de app 

Foto's, dan kunt u de stappen volgen vanaf 'Start de app Foto's'. 

WhatsApp-foto uitprinten op Android-toestel 

Voor Android-telefoons is er geen universele handige manier om foto's snel af te 

drukken. Maar over het algemeen werkt het zo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/hp-smart/id469284907?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/hp-smart/id469284907?mt=8
https://support.hp.com/nl-nl/document/c03616721
https://www.epson.nl/apps-software
https://www.canon.nl/apps/
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/mobile-print


• Bewaar de foto eerst vanuit WhatsApp in de app Google Foto's.  

o Open WhatsApp. 

o Tik op het tabblad Chats. 
o Tik op het chatgesprek waarin de foto staat. 

o Tik op de foto. 

o Tik op de drie puntjes. 

o Tik op Delen. 
o Tik op Uploaden naar Foto's > Uploaden. 

o Ga uit WhatsApp. 

• Tik op app Foto's. 

• Tik op de foto. 
• Tik op de knop met de drie puntjes. 

• Tik op Afdrukken. 

• Selecteer de printer. 

• Tik op Starten. 

 


