
Wist u dat elke extra foto ervoor zorgt dat uw voertuigen online ca. 25% vaker bekeken wordt? Grijp 

deze kans en maak maximaal gebruik van maximaal 15 foto‘s. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw auto‘s 

tot wel 400% vaker bekeken worden.*

*Gemiddelde waarde juli 2020

Alle aandacht voor uw voertuig:
Fotogids

Uw voertuig moet van binnen en buiten helemaal schoon zijn.

Maak liggende (horizontale) foto‘s met een digitale camera of een smartphone.

U kunt het beste een heldere en neutrale achtergrond (bijv. parkeerplaats, 

weide of muur) kiezen, zonder afl eidende factoren zoals andere voertuigen, 

personen of gebouwen.

Het is ook beter als het seizoen niet duidelijk is.

Optimaal Fotograferen



Alle kanten van het voertuig moeten goed zichtbaar en gelijkmatig belicht zijn. Voor het fotograferen 

van schuine posities draait u de velgen lichtjes in de richting van de fotograaf. Let er bij foto’s van de 

voorkant, zijkant en achterkant op dat de wielen recht staan.

Voor een perfect resultaat fotografeert u de motor- en ko� erruimte met een fl its. Zet bij detailopnames 

de velgen van de wielen recht.

Algemene tips voor buitenopnamen

Detailopnamen buitenkant

Aanzicht 45° schuin vanaf 
de voorkant

Achteraanzicht

Vooraanzicht

Aanzicht 45° schuin vanaf 
de achterkant

Zijaanzicht rechts

Zijaanzicht links

Aanzicht - motorruimte Aanzicht - ko� erruimte
(evt. met wiel)

Detailaanzicht - velg Detailaanzicht - lamp en velg Detailaanzicht - lamp



Per advertenties kunt u 15 foto’s als JPG-bestand uploaden. De optimale beeldgrootte is 640 x 480 

pixels, maximaal 400 kB. Uploaden op uw B2B pagina onder Adverteren, Voertuigenbeheer, functie

Afbeelding instellen.

Afbeeldingen uploaden

Detailopnamen binnenkant

Binnenaanzicht - frontaal Binnenaanzicht - zijkant Detailopname - infotainment Detailopname - stuur Ander binnenaanzicht
Navigatie

Zet het stuur recht.

Plaats de stoelen op dezelfde hoogte en in dezelfde positie.

Verwijder de sleutel. 

Zet de ventilatieroostertjes recht.

Schakel de radio of het navigatiesysteem in als u hiervan detailopnames maakt.

Wij helpen u graag.

Tel +32 (0)2 559 00 00 (werkdagen tussen 9u en 18u)
E-Mail: info.belgium@autoscout24.com
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