
Welkom bij Antimodels, 

Dit is een stappenplan om je eigen profiel aan te passen.  Een bijgewerkt profiel is van groot belang, 

want opdrachtgevers kunnen de profielen bekijken en selecteren voor een opdracht. Dus hoe 

recenter je gegevens en foto’s zijn hoe meer kans je op een opdracht maakt.  

Mocht je nog geen eigen profiel hebben en wil je er wel één, registreer je dan hier: 

http://www.antimodels.nl/inschrijven/model-registratie/ 

Heb je wel een profiel en is deze al door Antimodels goed gekeurd, volg dan de volgende stappen: 

Stap 1:  

 Ga naar www.antimodels.nl en klik in de menubalk op “inloggen” (zie afbeelding 1) 

 

Stap 2: 

Er verschijnt nu een gedeelte waar je kunt inloggen. De gegevens die nodig zijn om in te loggen zijn 

via de mail verstuurd. Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop 

“Login” (zie afbeelding 2) 
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Stap 3: 

In de menubalk is nu de knop “inloggen” komen te vervallen voor twee nieuwe knoppen, namelijk 

“Mijn profiel” en “Uitloggen” (zie afbeelding 3) 

   

Stap 4: 

Klik op de knop “Mijn profiel”.  

Stap 5: 

Dit is het profiel. Hier kunnen de gegevens aangepast worden. Ook kunnen de foto’s hier worden 

beheerd. Een aantal gegevens kan niet veranderd worden, zoals de gebruikersnaam, geboortedatum, 

adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en BSN nummer. Mocht één van deze gegevens 

toch aangepast moeten worden, stuur dan een e-mail naar info@antimodels.nl.  

Als er gegevens aangepast zijn vergeet deze dan niet op te slaan door op de knop “Alle 

veranderingen opslaan” te drukken. Voor foto’s beheren ga naar stap 6. 
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Stap 6:  

Foto(‘s) toevoegen 

Om foto’s aan het profiel toe te voegen, kan de uploadfunctie in mijn profiel gebruikt worden (zie 

afbeelding).  

 

Het is mogelijk om meerdere foto’s tegelijkertijd toe te voegen. Druk op de knop “Extra foto 

toevoegen” toe om een nieuwe foto te kunnen selecteren en uploaden (zie afbeelding). 

 

Het rode kruisje achter een nieuwe uploadmogelijkheid haalt deze mogelijkheid weer weg. 

Wanneer het gewenste aantal foto’s zijn geselecteerd, vergeet dan niet om het profiel op te slaan 

door op de knop “Alle veranderingen opslaan” te drukken. Nu zullen de foto’s worden geüpload naar 

het profiel. Dit kan even duren, dus sluit de pagina niet af. 

Nu de nieuwe foto’s zijn geüpload naar het profiel, zal Antimodels deze bekijken en keuren. Wanneer 

de foto’s zijn gekeurd ontvang je automatisch een mail. 

 

 

Foto(‘s) verwijderen 

Foto’s kunnen verwijderd worden. Vink bij de gewenste foto “delete” aan en druk vervolgens op de 

knop “Alle veranderingen opslaan”. Nu zal de gewenste foto verwijderd worden. 


