
Fotoboek maken



Wat hebben we nodig voor een fotoboek?

• Een fototoestel of smartphone
• Map met foto’s
• Een programma
• Creativiteit 



We maken eerst een nieuwe map op de harddisk:
• Open Windows Verkenner via de snelkoppeling op de Taakbalk
• Klik eerst op C:\ in het linker venster en dan in het Lint op ‘Nieuwe Map’
• Noem de map bijvoorbeeld ‘Fotoboekfoto’

• Controleer de aanwezigheid van de map voor later gebruik



Android-smartphone

Foto's van Android-telefoon op laptop of pc zetten gaat met een USB-kabel. Deze 
kabel hebt u gekregen bij de telefoon. 

Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer. We gaan uit 
van een Samsung Galaxy S6 en een computer met Windows 10. 



• Op uw telefoon verschijnt de melding 'Toegang tot telefoongegevens 
toestaan?'.

• Klik op ‘Toestaan’.



• Windows geeft meestal een melding dat er een nieuw apparaat is 
gevonden. 

• Klik op de melding.
• Onderstaand uitvalmenu verschijnt en kies voor ‘Apparaat openen en 

weergeven in de Verkenner’. De Verkenner opent.



Windows Verkenner

• Klik in het linker rijtje op Deze pc.
• Rechts staan onder 'Apparaten en stations' de schijven en externe apparaten die met 

de computer zijn verbonden. Daartussen staat ook de naam van de telefoon. 
Dubbelklik hierop



• Elk merk telefoon gebruikt andere mappenindelingen. Bij sommige telefoons staan 
alle foto's in de map 'Pictures'. Blader eventueel door de mappen om de map met 
foto's te vinden. Dubbelklik op de Samsung Galaxy XX op de 
map Phone > DCIM > Camera.

• Of wanneer u een extra sd-kaart heeft geïnstalleerd Card > DCIM > Camera



In het tabblad “Beeld” kunt 
u de weergave van de 
foto’s als miniatuur van 
verschillende grootte 
instellen, zodat de selectie 
makkelijker wordt.

• Selecteer de foto’s die u 
wilt kopiëren naar de 
computer. Wilt u 
meerdere foto's 
kopiëren, houd dan de 
Ctrl-toets ingedrukt 
terwijl u op de foto's 
klikt.

• Klik in het Lint op het 
tabblad 'Start' 
op Kopiëren of met de 
sneltoets Ctrl+C



• Open in de Verkenner de map op de computer waarnaar u de foto's wilt kopiëren. We 
hebben daarvoor eerder een aparte map aangemaakt.

• Klik in het Lint op het tabblad 'Start' op Plakken of met de sneltoets Ctrl+V

De foto's worden in de map geplaatst. U kunt deze methode ook andersom 
gebruiken, dus om foto's van de computer naar de smartphone te kopiëren.



Apple -IPhone

Foto's van Apple –IPhone  op laptop of pc zetten gaat met een USB-kabel. Deze 
kabel hebt u gekregen bij de telefoon. 

Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer. We gaan uit 
van een Apple 13 en een computer met Windows 11. 



• Voor de goede verwerking van uw foto’s moet uw pc zijn voorzien van de 
nieuwste versie van iTunes. 

• Sluit uw iPhone met een USB-kabel aan op uw pc. 
• Windows geeft meestal een melding dat er een nieuw apparaat is gevonden. 

Kies voor het openen van het apparaat met Windows Verkenner.

• Misschien moet u uw IPhone ontgrendelen met uw toegangscode. 
• U ziet mogelijk ook een melding op de IPhone met de vraag  ’Vertrouw je 

deze computer?’  
• Tik op 'Vertrouw' of 'Sta toe' om door te gaan.



• Navigeer in het linker 
venster naar ‘ Apple 
Iphone van’

• Kies voor ‘Internal
Storage>DCIM’

• Klik dubbel op



Door op 
weergeven te 
klikken kunt u 
kiezen voor 
miniaturen van 
verschillende 
grootte. 



• Selecteer de foto’s die u wilt kopiëren naar de computer. Wilt u meerdere foto's 
kopiëren, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de foto's klikt.

• Klik op Kopiëren of met de sneltoets Ctrl+C



• Open in de Verkenner de eerder gemaakte map “Fotoboekfoto” waarnaar 
u de foto's wilt kopiëren. 

• Klik op Plakken of met de sneltoets Ctrl+V

• De foto’s staan nu op de harddisk van je laptop in een door jou gekozen map.

De foto’s staan 
nu op de 
harddisk van je 
pc/laptop in 
een door jou 
gekozen map.



• Open een Internetbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chroome of Firefox
• Ga  naar https://foto.hema.nl/klantenservice/software/
• Klik op ‘Download de software’ en kies in het vervolgvenster voor ‘Opslaan’. 
• Het bestand wordt opgeslagen in de map ‘Downloads’

https://foto.hema.nl/klantenservice/software/


• Open de Verkenner en kies in het linker venster voor de map 
‘Downloads’

• We zien in de map de Hema-software staan.





• Dubbelklik op het bestand en de software zal installeren. De installatie start met 
het onderstaande scherm

• Kies een paar keer voor  ‘Volgende’ en tenslotte voor ‘Installeren’.
• Na installatie ontvouwt zich het volgende scherm:



Klik op ‘Voltooien’



Voordat we het programma openen moeten we  foto’s voor deze 
bijeenkomst op de harddisk kopiëren. Mocht je geen eigen foto’s 
hebben, dan kan je foto’s kopiëren vanaf een usb-stick of cd-rom.

• Open de Verkenner en maak een nieuwe map via de knop ‘Nieuwe Map’.
• Bijvoorbeeld met de naam ‘Fotoboekfoto’
• Open deze map. Kopieer een aantal foto’s naar deze map. 
• Zie dan het resultaat.





We hebben nu de volgende stappen gemaakt:
• De map ‘Fotoboekfoto’ aangemaakt.
• Foto’s van de smartphone overgebracht naar de laptop.
• Het Hema-programma gedownload en geïnstalleerd.
• Zo nodig: Foto’s in de map gezet.

• De volgende stap is het opstarten van het fotoprogramma 
vanaf de snelkoppeling op het bureaublad.

• Mogelijk moeten er nog enkele updates van de software 
worden gedownload en een registratie gedaan worden.

• Na alle stappen kan worden begonnen in het 
openingsscherm van het programma



Kies voor Fotoboeken



Kies een soort fotoboek



Vul het gewenste soort oppervlak, de oriëntatie, het formaat en de kleur in.



• Klik op het ‘Plusje’.
• Kies voor ‘Deze PC’. 



• Kies voor ‘Naam’ (C:) 
• Kies dan de map ‘FotoboekFoto’



• Selecteer een aantal foto’s.
• Klik op ‘Kiezen’



• We kiezen een omslagfoto.
• Noteren een titel voor het fotoboek.
• Klikken op ’Verder’
• Het fotoboek wordt met de geselecteerde foto’s aangemaakt.
• We kunnen vervolgens het gemaakte werk bewerken, e.e.a. is afhankelijk van 

het gekozen fotoboek





• We kunnen ook een uitgebreider fotoboek selecteren:

• Kies voor fotoboek gedrukt staand



• Kies het formaat, soort papier, bindmethode en soort omslag
• Klik op ‘Verder’



• Kies ‘Zelf creatief ontwerpen’
• Klik ‘maak snel een fotoboek’



• Klik op het ‘Plusje’ in het venster ‘Selecteer je foto’s.



• Kies voor ‘Deze PC’. 

• Navigeer naar de map ‘Fotoboekfoto’ en selecteer foto’s:



• Kies voor ‘Naam’ (C:) 
• Kies dan de map ‘FotoboekFoto’



• Selecteer een aantal foto’s.
• Klik op ‘Kiezen’
• Selecteer een omslagfotot
• Klik op ‘Verder’



• Selecteer een omslagfoto.
• Geef de titel van het fotoboek in.
• Klik op ‘Verder’.



• Kies in het linker venster een thema



• Na wat uitproberen kan je bijvoorbeeld komen tot onderstaande collage in 
een fotoboek:



Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan je naar de hulppagina van het 
programma


