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Websites met rechtenvrije foto's 

Websites met graf ische content die je gratis mag gebruiken 

www.pixabay.com

www.vectorpor tal.com

www.freepik.com

www.freepik.com

Andere websites: 

Andere websites: 

www.pexels.com

www.depositphotos.com

www.unsplash.com

www.vecteezy.com

www.stockvault.net

De meest doeltreffende websites: 

De meest doeltreffende websites: 

Nuttige online hulpmiddelen: 

Bitly is een tool om links kor ter te maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn op Twitter, waar 
het aantal karakters per post beperkt is. Op Facebook (of Instagram) is dit eveneens nuttig 
om duidelijke berichten op te stellen waarin je klanten aanspoor t om op een link te klikken. 
Zo garandeer je de leesbaarheid van de rest van de post. Dit heeft ook een esthetische 
functie: op kor te links wordt vaker geklikt. Bovendien kun je de statistieken opvolgen van de 
link die je met Bitly hebt ingekor t. Surf voor meer info naar www.bitly.com

WeTransfer is een website waarop je snel bestanden tot 2 GB kan versturen (gratis versie). 
Surf voor meer info naar www.wetranfer.com

Op deze sites vind je alle graf ische elementen die je nodig hebt: pictogrammen, vectoren, digitale tekeningen, graf ische bestanden 
die je als project kan openen in bepaalde bewerkingssoftware (.PSD, .AI of andere).

Content aanmaken Niveau: gemiddeld

Gratis bronnen voor 
multimedia-content

Wanneer je content aanmaakt om je toeristische producten te promoten, is het nuttig om enkele sites te kennen 
waarmee je kostbare tijd kan besparen indien je je visuals niet zelf kan creëren of wanneer je niet over de juiste muziek 
voor jouw doeleinden beschikt.  In deze f iche vind je een lijst met websites die het je gemakkelijker kunnen maken. 
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Websites met rechtenvrije muziek: 

De audiobibliotheek van YouTube biedt een brede waaier aan muziek zonder auteursrechten. Het YouTube-kanaal “Rechtenvrije 
muziek” biedt talrijke keuzemogelijkheden, met thematisch gerangschikte playlists.  Er bestaan nog meer gelijkaardige websites, de 
meest uitgebreide is Freesound (www.freesound.org).

Andere nuttige websites 

Landscape is een online tool waarmee je het formaat 
van je illustraties snel kan aanpassen naar het formaat 
van om het even welk sociaal netwerk. 

Surf voor meer informatie naar 
www.sproutsocial.com/landscape

Met Removebg kun je snel online 
afbeeldingen bijknippen. 

Surf voor meer info naar 
www.remove.bg 

 
 
Op Ikonate zoek je snel pictogrammen/logo's op. 
Deze tool biedt ook een systeem om ze te 
personaliseren. 

Surf voor meer info naar www.ikonate.com
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