Tip: grote bestanden versturen met WeTransfer
Verstuur grote bestanden eenvoudig via de site
WeTransfer. Mensen mogen van hun mailprogramma
vaak per keer maar 5 of 10 MB aan bestanden
versturen. Bij de gratis webdienst WeTransfer kunt u tweetot vierhonderd keer zo veel data in één keer versturen.
Maar liefst 2 GB aan documenten, foto's, video's, presentaties en
andere bestanden kunt u via de site delen. Bovendien is het mogelijk
om
de bestanden naar twintig mensen in een keer te versturen. We kunnen het ons
niet voorstellen, maar als dit niet genoeg is dan is er ook nog de betaalde versie
WeTransfer Plus. Daarmee kunt u voor 120 euro per jaar tot 20 GB per keer
versturen.
Het gebruik van de gratis versie is eenvoudig. Er is zelfs geen registratie nodig:
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Ga naar www.wetransfer.com
Klik op Voeg bestanden toe.
Selecteer de bestanden die u wilt versturen.
Klik op Openen.
Er verschijnt een melding over het aantal bestanden dat geselecteerd is.
Klik op het plusje om meer bestanden toe te voegen.
Klik in het vak Email naar en typ het e-mailadres van de ontvanger.
Klik in het vak Je e-mailadres en voer uw e-mailadres in.
Schrijf in het vak 'Bericht' eventueel een toelichting. Dit bericht wordt
meegestuurd met de bestanden.
Klik op Versturen.

Het verloop van de upload is zichtbaar in procenten en resterende tijd. De
geadresseerde ontvangt een e-mail met de link naar de bestanden en uw
boodschap. Binnen zeven dagen moeten de bestanden worden gedownload,
daarna zijn ze niet meer beschikbaar om te downloaden.
U kunt er ook voor kiezen om in plaats van een mail, een downloadlink te
maken. Handig als u geen mailadres van iemand hebt, maar alleen contact via
WhatsApp, sms of sociale media.
•
•
•
•
•
•
•

Voeg bestanden toe zoals in de eerste vijf stappen hierboven.
klik op de drie puntjes naast 'Versturen'.
Zet een vinkje bij Link.
Klik op Versturen.
Klik op Kopieer link.
Klik op Ok.
Plak de link in een bericht of mail.

