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Verwijderen Resultaat Naar Opmerking

Een foto uit 'Foto’s' 
(de bibliotheek links 
boven in het 
scherm)

Weg uit: de 
bibliotheek / 
albums / 
Favorieten

Recent 
verwijderd

Blijven 30 dagen in Recent 
verwijderd staan

Een foto uit 
'Favorieten' 
verwijderen

Weg uit: de 
bibliotheek / 
albums / 
Favorieten

Recent 
verwijderd

Bij verwijderen: Blijven 30 dagen in 
Recent verwijderd staan / Bij hartje 
de-selecteren: weg uit Favorieten, 
blijft bestaan op alle andere 
plaatsen

Een foto uit een 
'Album' verwijderen

Weg uit album Geen melding / nog wel in andere 
albums en de bibliotheek en evt. 
Favorieten. Pas op: Klik je met 
rechts op een foto in een album dan 
heb je 2 mogelijkheden: 'Verwijder 
foto’ (dan gaat hij overal weg) en 
'Verwijder foto uit album' (dan gaat 
hij alleen uit het album weg)

Een foto uit een 
'Slim album' 
verwijderen 

Weg uit: bib. / 
album / fav / 
Geïmporteerd

Recent 
verwijderd

Blijven 30 dagen in Recent 
verwijderd staan

Een foto uit 
'Geïmporteerd’ 
verwijderen

Weg uit: de 
bibliotheek / 
albums / 
Favorieten

Recent 
verwijderd

Blijven 30 dagen in Recent 
verwijderd staan. 
Tip: verwijder geen foto’s uit 
'Geïmporteerd’. Zie het alleen als 
een plek om te controleren en te 
kijken.

Een 'Album' 
verwijderen uit 
'Mijn albums'

Weg uit Mijn 
albums, blijft 
bestaan in de 
Fotobibliotheek

De onderdelen in dit album blijven 
zichtbaar in je fotobibliotheek en in 
andere albums waarin ze aanwezig 
zijn. Dit album wordt uit iCloud-
foto's op al je apparaten verwijderd.

Een 'Slim album' 
verwijderen uit 
'Mijn Albums' 

Weg uit Mijn 
albums, blijft 
bestaan in de 
Fotobibliotheek

De onderdelen in dit slimme album 
blijven zichtbaar in je 
fotobibliotheek en in andere albums 
waarin ze aanwezig zijn. Dit slimme 
album wordt uit iCloud- foto's op al 
je apparaten verwijderd.

Een 'Map' met 
(gevulde) albums 
verwijderen uit 
'Mijn albums'

Weg uit Mijn 
albums, blijft 
bestaan in de 
Fotobibliotheek

Hiermee verwijder je ook alle 
albums binnen deze map. Deze 
wordt verwijderd uit iCloud-foto's 
op al je apparaten.

Een 'Album' uit een 
'Map' verwijderen

Weg uit Mijn 
albums, blijft 
bestaan in de 
Fotobibliotheek

De onderdelen in dit album blijven 
zichtbaar in je fotobibliotheek en in 
andere albums waarin ze aanwezig 
zijn. Dit album wordt uit iCloud-
foto's op al je apparaten verwijderd.

Tip: Heb je net iets verkeerd gedaan? met CMd+z herstel je die foute 
actie.


