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Op welke manier worden mijn bestanden aangeleverd?  

Uw bestanden worden geplaatst op een online platform (dropbox), waarover u 24/7 beschikking 

heeft. U ontvangt hiertoe eenmalig een link waarmee u blijvend toegang houdt tot uw eigen 

persoonlijke map.  

 

Heb ik enkel toegang tot deze map?  

Indien u wenst dat meerdere personen binnen uw organisatie toegang krijgen tot deze map, dan 

kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij verschaffen dan voor de betreffende mailadressen een 

directe toegang.  

 

Kan ik iemand de toegang tot een map ontzeggen?  

Dat kan, net zo makkelijk als toevoegen, kunnen wij ook personen uit uw map verwijderen. Een 

mailtje aan ons volstaat! Hoe lang blijven de bestanden in de map staan? Zo lang u de bestanden niet 

verwijderd blijven deze in de map staan. Om het overzichtelijk en opgeruimd te houden, vragen we 

middels een mailing aan het eind van het jaar om de bestanden te verwijderen die u niet meer nodig 

heeft.  

 

Ik heb per ongeluk bestanden verwijderd uit mijn map, wat nu?  

Binnen 30 dagen na verwijdering, kunnen we de bestanden probleemloos terugplaatsen. Geef ons 

een seintje, wij zorgen voor het herstel. Mocht deze termijn overschreden zijn, dan zijn de bestanden 

uit onze eigen backup te halen tot een jaar na dato.  

 

Hoe weet ik wanneer mijn bestanden beschikbaar zijn?  

Zodra wij de bestanden uploaden in uw persoonlijke map ontvangt u van ons een mail. Deze mail 

bevat zowel de factuur als de vermelding dat de bestanden beschikbaar zijn. 

 

Hoe installeer ik Dropbox op mijn computer?  

Het installeren van Dropbox is heel gemakkelijk. Dit wordt stap voor stap uitgelegd via deze link: 

https://www.watisdropbox.nl/hoe-werkt-het/hoe-installeer-ik-dropbox/  

 

Wat kan ik met de bestanden als deze in Dropbox geplaatst zijn? 

 Deze bestanden kunnen gewoon naar bestaande mappen op uw computer “gesleept” of via 

“knippen/plakken” overgedragen worden.  

https://www.watisdropbox.nl/hoe-werkt-het/hoe-installeer-ik-dropbox/


 

Kan ik deze Dropbox ook gebruiken op mijn mobiele telefoon of tablet?  

Zeker kan dit. Je kunt de Dropbox-app gewoon vinden in Google Playstore of Apple Appstore. 1 keer 

inloggen en hierna altijd en overal de beschikking over je bestanden.  

 

Wat kost mij deze Dropbox (basic)?  

Helemaal niets, bij de basic versie betaal je geen kosten.  

 

Hoeveel opslag is zit hier gratis bij?  

2GB, dit is genoeg om ruim 8 x pakket (2) of meer dan 1100 foto’s in op te slaan. Als je melding krijgt 

dat Dropbox vol raakt kun je je verwerkte panden op slaan op je eigen computer of kiezen om 

Dropbox uit te breiden.  

 

Dropbox werkt erg makkelijk maar ik zou deze graag uitbreiden, wat kost dit?  

Dropbox + is een mogelijkheid waarbij je 1 Terabyte opslagcapaciteit hebt. Dit is meer dan voldoende 

om alle bedrijfsdocumenten en visuele diensten in de cloud op te slaan. Er zouden 8800 x een pakket 

(2) in geplaatst kunnen worden of zelfs 1,2 miljoen foto’s! 


