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Zo vindt u de beste content voor uw project
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Aan de slag
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Begin uw zoektocht naar foto’s, illustraties en video’s op de homepage

Klik hier om uw accountinformatie,
downloadinformatie, en meer
te bekijken

Creëer, bewerk en beheer Boards,
waarmee u de content die u vindt
kunt bewaren, organiseren en delen

Beschrijf de content die u nodig heeft

Gebruik onze krachtige Zoek op
Beeld-tool en upload een foto om
soortgelijke content te vinden

Vink foto’s, video’s, vectors of
illustraties aan of uit om uw
zoekresultaten te verfijnen op basis
van contenttype

Vind handgeselecteerde content op onze homepage
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Ontdek de laatste visuele trends en handgeselecteerde beelden op onze homepage

Neem een duik in het werk van onze
Signature Artist of the Month

Check onze producten en plug-ins
die uw creatieve workflow verbeteren

Toegang tot gratis stockbeelden,
video’s en illustraties voor uw
volgende campagne

Ontdek zoekresultaten

Filter content op collectie

Bekijk gerelateerde zoektermen
op basis van uw eigen zoektermen
zodat u woorden en zinnen te zien
krijgt die u kunnen inspireren

Klik op het beeld om een groter
formaat te bekijken en alle
gegevens te zien
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Vink foto’s, video’s, vectors
of illustraties aan of uit om uw
zoekresultaten te verfijnen op
basis van contenttype

Kies voor een andere weergave als
u zoekresultaten bekijkt

Klik hier om video’s te bekijken
die zijn gerelateerde aan uw
zoekopdracht naar stills

Zweef met de muis om opties te
zien: bewaar in Board of bekijk
soortgelijke afbeeldingen

Verfijn uw resultaten
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Voeg filters toe of verwijder ze door deze aan of uit te vinken

Open het Verfijn-paneel om alle
manieren te bekijken waarop u uw
resultaten kunt verfijnen

Sorteer op Beste match om content
te zien die het meest relevant is voor
uw zoekopdracht

Filter op beeldoriëntatie, aantal
personen, kleur, beeldformaat,
uploaddatum, en meer

Filter op basis van leeftijd en
etniciteit om meer diverse content
te vinden

Sorteer op Meest populair en zie
de favoriete beelden van onze
gebruikers binnen uw zoekopdracht

Vink dit hokje aan om alleen foto’s,
video’s en illustraties te zien te
krijgen die beschikbaar zijn op iStock

Bekijk creatieve of redactionele content*
Afbeeldingen van ontblote mensen
zijn standaard uitgesloten van onze
resultaten—vink deze optie aan om
deze content wel te zien

*Alle creatieve content kan worden gebruikt voor alle projecten. Alle content die is aangeduid als redactioneel is bedoeld voor gebruik voor nieuwswaardige doeleinden (nieuwsartikelen,
binnenwerk van boeken, blogs, etc.), omdat we geen model of release. Bezoek deze pagina voor meer informatie over releases.

Navigeer de gegevens van onze content
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Open de gegevenspagina voor een beeld of video voor het tarief, soortgelijke afbeeldingen, gerelateerde zoektermen, en meer

Koop een enkel beeld aan of
bespaar met een budgetvriendelijk
abonnement

Klik op de naam van de contributor
om hun portfolio te doorzoeken

Gebruik de iStock foto ID om uw
beeld snel terug te vinden en om
het beeld correct te crediten

Klik op “Bewerk deze foto” en
bewerk het door u gekozen beeld
in de iStock Editor

Klik op “Voeg een uitgebreide
licentie toe” om meer rechten toe
te voegen aan de standaard licentie

Bekijk soortgelijke afbeeldingen en
video’s, of content uit dezelfde serie,
indien beschikbaar
Klik op deze zoektermen om nog
meer content te vinden

Bewaar beelden met Boards
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Werk met gemak samen door content te bewaren in uw Boards en deze te delen met uw team

Zoek binnen uw Board door op
zoekterm te zoeken of de ID van
het bestand in te voeren

Bewerk de titels van uw Boards
om deze beter te organiseren, en
bewerk de beschrijving zodat u
kunt opschrijven waarom u deze
afbeeldingen heeft bewaard

Klik op deze knop om content uit uw
Board te downloaden

Klik op deze knop om uw Boards te
delen met uw team

Zweef met uw muis over het
Boards-icoontje om een nieuwe
Board aan te maken of een
bestaande Board te bekijken

Klik op dit icoon om opmerkingen toe
te voeren aan bestanden in uw Board

Klik op deze vakjes om beelden te
selecteren om deze te kopiëren of te
verplaatsen naar een ander Board of
om meerdere beelden te downloaden

Bestel beelden van uw Board
opnieuw door deze te slepen
van de ene plek naar de andere

Creatieve zoektips
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Vind sneller wat u zoekt

Gebruik boolean termen om uw zoekopdracht te verfijnen met woorden
als: geen, of en “en”—u kunt ook in gewone taal omschrijven waar u naar
zoekt. Hieronder ziet u voorbeelden van boolean termen, en alledaagse
termen, waarmee u content kunt vinden.
Geen / niet
Geen items met deze zoektermen (Lucht geen wolken)
Of
Kies voor gebruik van of (Lucht nacht of dag)
Combinaties van boolean termen
Combineer verschillende boolean termen om uw zoekresultaten te verfijnen
(Werken vanuit huis, met of zonder kinderen, geen huisdieren)
En / komma’s
Kies voor een “en”, een komma, of een spatie tussen twee
zoektermen, en u krijgt dezelfde resultaten
(Lucht en wolken = Lucht wolken = Lucht, wolken)
Alledaagse taal
Zoek met gewone zinnen
(Lucht zonder wolken, Lucht met wolken)
Houd uw favoriete contributors in de gaten
Voeg de naam van een contributor toe om content van deze maker te vinden.
Of klik op de creditlink op de informatiepagina om meer content te vinden van
dezelfde contributor.
Bookmark uw resultaten
Bewaar uw zoekresultaten door de pagina te waren in de bookmark
van uw browser.

Creatieve zoektermen en inspiratie voor zoektermen
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Hieronder ziet u een aantal types zoektermen die worden gebruikt om creatieve content te omschrijven. Doorzoek deze termen en bekijk de zoektermen die horen
bij afbeelden die u mooi vindt voor meer inspiratie

Realistische lichamen

Vegetarisch
en veganistisch

De klusjeseconomie

Virtuele evenementen

Zero waste

Authentieke mensen

Online medicatie

Zorg voor
de gemeenschap

Thuiswerken

Reisbestemmingen

Project #ShowUs

Disrupt Aging

Til uw werk naar een hoger niveau met onze resources
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Blijf op de hoogte met het iStock blog
Ontvang tips en wordt geïnspireerd door de beste creatieven van iStock. Leer meer
over copyrigt & licenties tot de laatste trends, u vindt het allemaal op ons blog.
Bezoek het iStock blog >

Heeft u hulp nodig of heeft u meer vragen?
Neem contact met ons op voor meer vragen over de zoekmogelijkheden.
Neem contact met ons op >

1140967423, agrobacter

