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Waar vind ik de privacyinstellingen in mijn WhatsApp?

Hoe waarborg je de privacy van jezelf en 
kinderen op de populairste social media? 

1.1 Open WhatsApp en klik rechtsonder op het ‘Instellingenicoon’. 

1.2 Klik op ‘Account’ en kies het onderdeel ‘Privacy’.

1.3 Vervolgens beland je in het scherm waar je de meeste 
WhatsApp-privacyinstellingen kan vinden, zoals ‘Laatst gezien’, 

Waar vind ik de privacyinstellingen op Facebook?

Waar vind ik de privacyinstellingen op Snapchat?

Facebooklogin ontkoppelen bij apps:

Dossier opvragen

1. Klik op pijltje rechtsboven in de blauwe Facebook-balk.

2. Klik op ‘Instellingen’ en je komt op de pagina waar je alle 
Facebook-privacyinstellingen kan aanpassen. Aan de linkerkant 
vind je een menu met verschillende onderdelen, zoals Algemeen, 
Beveiliging, Privacy, Tijdlijn en taggen, Blokkeren en Taal. Door op 
een onderdeel te klikken, kom je terecht op een pagina waar je de 

Tip: Via op het slot-icoontje rechtsboven kan je ook direct 
verschillende privacyinstellingen aanpassen.

1.
rechtsonder in het beeldscherm.

In dit onderdeel leggen we uit hoe jij instelt dat je mensen eerst 

en video’s kunnen bekijken.

2. Klik vervolgens op het ‘instellingen tandwiel’ rechtsboven naast 
je naam. 

veel data binnen. Zo ontkoppel je Facebook en apps:

dan kan je een eigen dossier downloaden. Zo doe je dat:

1. Ga op Facebook naar ‘Instellingen’ via het pijltje rechtsboven.

2. Klik links in het menu op ‘Apps’. Je ziet nu een overzicht van alle 

3. Door met je muis te zweven over de app zie je een potloodje 
en een kruisje. Met het kruisje verwijder je de app, met het  

3. 

nu niet meer zichtbaar voor iedereen, maar alleen voor mensen 

Bing.

1. Ga op Facebook naar ‘Instellingen’ via het pijltje rechtsboven.

2. Klik onderaan de pagina op 'Een kopie downloaden van je 
Facebook-gegevens'.

3. 
vervolgens je wachtwoord in en binnen enkele minuten krijg je 
een downloadlink.

4. 

1.1
bovenaan in het beginscherm.

een maximum van 10 seconden. Op die manier kan je jouw 

bewaard worden.

1.2 Klik vervolgens op het tandwielicoon rechtsboven. Je bent nu 


