
Lens op de Mens 2023
Handleiding: stap voor stap foto’s insturen



Ga naar https://fotofestivalpelt.be > uitklapmenu INSCHRIJVEN

• Klik op WEDSTRIJDREGLEMENT als u eerst het reglement wilt raadplegen (aanbevolen)

• of klik op FOTO’S INSTUREN

• of klik in de homepage op de oranje knop  Klik hier om uw foto’s in te sturen en ga onmiddellijk 
naar de inschrijvingsmodule

https://fotofestivalpelt.be/


Klik op Klik hier om uw foto’s in te sturen voor Lens op de Mens 2023



• Nieuwe gebruiker? Klik dan in stap 1) in de rechterkolom op register here

• Al eerder geregistreerd? Ga dadelijk naar stap 2) in de rechterkolom en klik op log in here

al eerder geregistreerd

als nieuwe gebruiker

nieuw paswoord aanvragen



Create an account – Maak een nieuw gebruikersaccount aan

Kies een gebruikersnaam

Uw e-mailadres

Kies een paswoord

Herhaal paswoord

Uw naam

Uw bedrijfsnaam

Straat en nummer

required =
verplicht in te vullen

Scroll naar beneden



Postcode

Woonplaats

Land

Uw telefoonnummer

URL van uw website

Uw Instagram gebrui-
kersnaam (zonder @)

Straat en nummer

required =
verplicht
in te vullen

Scroll naar beneden

Uw Twitter gebruikers-
naam (zonder @)

Scroll naar beneden



De wit en blauwe selectievakjes bij Who can see this field? laat u best zoals ze zijn 

Controleer nog even uw ingevulde gegevens
en klik dan op Complete Sign Up

Uw geboortejaar
Alleen indien u geboren bent in 1992 of erna
Dit is belangrijk om mee te dingen naar de prijs voor de beloftevolle
fotograaf van 30 jaar of jonger

Uw Twitter gebruikersnaam (zonder @)



Klik op de link in de e-mail om uw account te activeren

Check uw e-mail om uw account te activeren!
U hebt met succes een nieuw account aangemaakt! Alvorens het te kunnen gebruiken moet u dit account
activeren in de e-mail die we u zopas toestuurden op het opgegeven e-mailadres



Als het Activation Key vakje leeg is kopieer en plak de activatiesleutel uit de e-mail dan eerst in dit veld
en klik vervolgens op Activate

Klik op Activate om uw account te activeren



Log in

Vul uw gebruikersnaam in

Vul uw wachtwoord in

Klik op Log In

U keert nu terug naar het 
competitie-startscherm



Ga nu naar stap 3) en klik op begin entry



Via deze knop kan u uw informatie altijd aanpassen

Details van uw account, Gebruiksvoorwaarden

U moet akkoord gaan

met deze

gebruiksvoorwaarden

Klik op ‘I agree…’ om verder te gaan



Kies de categorie waarin u foto’s wenst in te sturen

Foto’s insturen

Uw inzending wordt pas geldig
nadat u minimum 1 en
maximum 10 foto’s
hebt ingestuurd



Geen randen rond de foto’s

Geen logo’s, handtekeningen of teksten op de foto

Foto’s insturen in categorie Amateur of Professional 

Klik op Bestand kiezen en selecteer uw eerste foto op uw harde schijf of ander opslagmedium

Foto’s moeten minimum 4000 pixels (liefst 5906 pixels) groot zijn op de langste zijde

De bestandsnaam moet bij voorkeur bestaan uit Voornaam_Naam_volgnummer (Jan_Peltenaar_01)

De bestandsnaam van de foto’s mag uit maximum 32 karakters bestaan en mag geen speciale karakters 
bevatten met accenten, trema’s, umlaut, punten, tildes, enz. en dus ook geen niet-Latijnse karakter, enkel 
aA-zZ en 0-9. Hoofdletters in de naam zijn toegelaten.

Volg deze raadgevingen stipt om problemen bij het uploaden te vermijden



Selecteer uw eerste foto en klik op Openen

De gekozen bestandsnaam verschijnt in het selectievenster. Klik op upload image



Klik add image als u nog meer foto’s wilt insturen 
en herhaal de stappen van de eerste foto

• Bestand kiezen

• Upload photo…

Foto’s insturen

… of U kan uw inzending beëindigen 
en het verschuldigde saldo van €20 
betalen met uw kredietkaart

Klik op Pay with Card

Uw eerst foto verschijnt in het overzicht

Totale kostprijs: € 20,00
Betalingen tot nu toe: € 00,00

Huidige balans: € 20,00



Uw tweede foto verschijnt in het overzicht

Foto’s insturen

Met de delete knop kan u foto’s wissen

Eenmaal dat u betaald hebt kan u geen foto’s
meer wissen en ziet u geen delete knop meer

Als u met de muiscursor over een thumbnail 
beweegt dan verschijnen er twee pop-ups

Klik op edit als u een korte titel aan uw foto wilt
toevoegen (zeker niet verplicht)

Vul een titel in en klik Save
om hem op te slaan



Klik add image als u nog meer foto’s wilt insturen 
en herhaal de stappen van de vorige foto’s

• Bestand kiezen

• Upload photo…

Foto’s insturen

… of u kan uw inzending beëindigen 
en het verschuldigde saldo betalen 
met uw kredietkaart

Klik op Pay with Card

Totale kostprijs: € 40,00
Betalingen tot nu toe: € 00,00

Huidige balans: € 40,00



Vul het nummer van uw kredietkaart, de vervaldatum en 
de CVC-code in

Betalen

De CVC-code van 3 cijfers
vindt u op de achterkant
van uw kredietkaart

Klik Pay now via secure server (Betaal nu via een beveiligde server)



Uw betaling is met succes uitgevoerd
Klik op Click here om terug te keren
naar het overzicht van uw inzendingen

Betalen

Deze foute mededeling mag
u negeren, uw betaling is 
geslaagd



Betalen

Stripe stuurt u per e-mail een 
bevestiging van uw betaling



Totale kostprijs: € 40,00
Betalingen tot nu toe: € 40,00

Huidige balans: € 00,00

Klik op add image als u nog meer foto’s wilt toevoegen 

Klik op Home
om terug te keren
naar de Competitie
Homepage 



Hier kan u uitloggen

Terug naar de Homepage van Lens op de Mens



• U heeft nu foto’s ingezonden voor de preselecties van Lens op de Mens 2023.

• Wilt u nadien nog meer foto’s toevoegen log dan opnieuw in en klik op begin entry en herhaal de 
werkwijze van de eerste foto-upload

• U kan foto’s blijven toevoegen tot een maximum van 10 foto’s per deelnemer

• Voegt u extra foto’s toe dan zal alleen het saldo van de nieuwe foto’s aangerekend worden 

• Nog vragen? Kijk dan ook even op onze FAQ-pagina.

• Toch nog vragen? Contacteer ons op contest@fotofestivalpelt.be

• Een internationale jury zal uw foto’s beoordelen naar fotografische en inhoudelijke kwaliteiten. U
krijgt na afsluiting van de wedstrijd in de loop van Maart 2023 een bevestiging welke foto’s de jury 
selecteerde voor de tentoonstelling.

• Alle geselecteerde foto’s nemen automatisch deel aan een wedstrijd. Er zijn Awards te winnen in 
beide categorieën. Medaillewinnaars worden uitgenodigd om bij de volgende editie van Lens op de 
Mens deel te nemen aan een aparte gasttentoonstelling van winnaars.

https://fotofestivalpelt.be/nl/faqs/
mailto:contest@fotofestivalpelt.be


Bedankt!
Veel succes met je inzending

Wij heten je graag welkom op

Lens op de Mens 2023 in Pelt


