
Prompts toevoegen
Prompts is een in-app functie waarmee je kan reageren op vragen, of elkaars 
zinnen kan afmaken. Heb jij bijvoorbeeld het perfecte idee voor een eerste 
date? Laat het je potentiële matches weten, en het gesprek volgt vanzelf.

Smart Photos aanzetten 🤓
Smart Photos wisselt de foto af die mensen als eerste van jou zien. De functie 
registreert namelijk elke reactie of swipe op jouw foto, en kiest dan de foto uit 
met het beste resultaat. Dit leidt tot wel 12% meer matches!

Schrijf een indrukwekkende bio ✍
Laat je persoonlijkheid zien en vertel uitgebreid over jezelf 
in je bio. Je hebt 500 tekens om een blijvende indruk achter 
te laten - met humor komt je altijd een heel eind.

Account aanmaken
Nadat je de Tinderapp hebt gedownload uit 
de App Store of Google Play Store, kan je een 
account aanmaken door in te loggen met je 
Facebook-profiel of je telefoonnummer. 

#1 Aan de slag

Geef de voorzet
Je kunt je functietitel, bedrijf, school, 
je Instagram-foto’s en zelfs je top 
Spotify-artiesten meteen aan je 
Tinder-profiel toevoegen!

Laat je profiel shinen 🌟
Ga naar ‘profiel’ en klik op het potlood-
icoontje om je profiel te personaliseren.

Foto’s, loops en video’s toevoegen  📸
Je kunt maximaal 9 foto’s, loops (video van twee seconden in loop) of korte 
video’s uploaden op je profiel. Hoe meer, hoe beter!

Nieuw hier? 
Lees hier alles wat je moet weten om te kunnen swipen als een pro.
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Super Like
Vind je iemand meer dan leuk? Gebruik dan 
het blauwe stericoontje om een Super Like 
te geven! Jouw profiel zal voor die persoon 
zichtbaar zijn met een blauwe ster en rand, 
zodat je potentiële match meteen weet dat 
jij een Super Like speciaal voor hen hebt 
gebruikt.

Nope
Klik op de rode X of swipe 
left™ als je een profiel niet wil 
liken.

Like
Tik op het groene hartje of swipe 
right™ om een profiel te liken.

#2 De basis beheersen

Match
Als jij iemand hebt geliket, en die 
persoon jou ook, dan heb je een 
match! Stuur het eerste berichtje om 
het ijs te breken. Op Tinder kan je 
alleen met elkaar chatten als er een 

match is.

Rewind
Per ongeluk geswipet? Je kunt je laatste Like 
of Nope ongedaan maken door op het gele 
pijltje te klikken op de beginpagina. Alleen 
Tinder-abonnees kunnen terugspoelen en 
een laatste actie ongedaan maken. 

Boost
Klik op het paarse bliksemschichtje 
voor de Boost-functie, hierdoor 
word je meteen een top profiel in 
jouw omgeving voor 30 minuten 
lang. Boosts verhogen je kansen op 
een match en kan je profielviews wel 
vertienvoudigen. Het is een betaalde 
functie.

Tinder Abonnementen
Abonneer je op Tinder Plus, Goud of Platinum 
om toegang te krijgen tot premiumfuncties 
zoals Paspoort, Rewind, Likes You (zien wie 
jou leuk vindt) en meer.

 Specificeer je geslacht en seksuele 
voorkeur (optioneel) 
More Genders geeft je de mogelijkheid om aan te geven hoe 
jij je identificeert, en is opgezet in samenwerking met GLAAD 
en maatschappelijke organisaties. Je kan kiezen uit 9 seksuele 
oriëntaties, en daarmee heb je de keuze zelf de term aan te 
geven die het beste bij jouw genderidentiteit past.

Stel een maximum 
afstand in op je profiel
Wil je het liefst mensen tegenkomen op 
loopafstand of juist een stuk verder van 
je huis?  De maximum afstand kan je 
makkelijk zelf instellen op je profiel.

Laat je interesses zien
Met de functie Interesses (op sommige 
locaties soms ook wel Passies) kan je je 
favoriete interesses selecteren en deze 
delen op je profiel. Interesses zijn een 
heel goede manier om in contact te 
komen met potentiële matches en het 
gesprek te starten.


