
Afbeeldingen voor Websites

1 Zorg voor een goed origineel
Je kunt van een slecht origineel geen goed plaatje maken.
Maak het origineel altijd groter dan zoals het op het web komt. Verkleinen kan zonder 
kwaliteitsverlies, maar vergroten maakt de afbeelding altijd slechter.
Sla het origineel op in het TIF bestandsformaat en maakt het “read-only”. Maak altijd een kopie van 
het origineel en bewerk die. Nooit het origineel!

2 Houd goed rekening met copyright
Wees er zeker van dat aan geleende plaatjes geen rechten zijn verbonden.
Een boete kan oplopen tot honderden of duizenden Euro's per plaatje.

3 Geef de afbeelding de juiste afmetingen
Bepaal welke afmetingen de afbeelding op de website moet krijgen.
Een vuistregel is; hoe meer plaatjes op een pagina, hoe kleiner de afmetingen.
De hoogte (height) en breedte (width) wordt voor een webpagina opgegeven in beeldpunten 
(pixels).

4 Kies het correcte bestandsformaat
JPG voor foto's. Let op de compressie/kwaliteit instelling voor het opslaan.
GIF voor alle anderen. Een deel van de afbeelding kan transparant worden gemaakt.

5 Plaats afmetingen van afbeelding in HTML
<img src="berghut1.jpg" width="640" height="480" />

Hierdoor weet de browser hoeveel ruimte het in de pagina moet reserveren.
Zodra het de afbeelding ophaalt, nadat het de teksten heeft geplaatst, wordt deze zonder schokken 
van de pagina op zijn plaats gezet.

6 Plaats Alt-tekst in HTML
<img src="berghut1.jpg" width="640" height="480" alt=”Berghut in Noorwegen. Vakantie juli 
2007” />

Mochten de afbeeldingen niet worden geladen, dan is de informatie toch beschikbaar.
Vooral belangrijk als (menu)links uit plaatjes bestaan.
Zoekmachines hangen de informatie uit de alt-tekst aan de afbeelding. Hierdoor  kunnen 
afbeeldingen dan worden opgezocht.
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