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Berichten verwijderen whatsapp android

WhatsApp-ontwikkelaars werken al enige tijd aan het langverwachte donkere thema voor de populaire berichtendienst, maar er is iets nieuws onderweg. Bèta 2.19.348 van de berichtendienst heeft wel verborgen functies waarmee u regelmatig en automatisch berichten in groepen of gesprekken met één persoon verwijderen. Deze functie is geweven in de
bètacode, maar is nog niet beschikbaar. Gelukkig heeft WaBetaInfo screenshots verzameld die ons meer inzicht geven in hoe deze functie werkt. Voor gesprekken met één persoon vindt u een optie in het menu Contactpersonen weergeven die u in het gesprek vindt door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te tikken. Voor groepen gaat u op dezelfde
manier naar Groepsgegevens en vervolgens naar Groepsinstellingen. Selecteer de periode die u in het menu ziet, de optie Uitgeschakelde berichten verwijderen standaard. Als je het inschakelt, kun je kiezen uit verschillende perioden waarin WhatsApp berichten in een gesprek verwijdert: 1 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar. Het is onmogelijk om een
bepaalde periode van uw eigen te laten zien. Het is ook belangrijk om de beheerder van de groep te zijn om de instelling in te schakelen in gesprekken met meerdere gebruikers. Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar zal zijn voor gebruikers, maar het is eerder getoond in een eerdere bèta genaamd 'Disappearing Messages'. Toen was de
mogelijkheid om berichten automatisch te verwijderen nog beperkter. Deze keer, voor de eerste keer, is er ook een donker thema van de functie. Andere berichtendiensten zoals Telegram en Signal hebben een dergelijke functie al enige tijd. &gt; volg Androidworld nieuws via Telegram kanaal &gt; word lid van de Androidworld gemeenschap op Telegram
WhatsApp is een zeer populaire messaging-dienst beschikbaar voor Android, evenals andere platforms zoals iOS. Met deze zogenaamde puinhoop. Meer informatie Ga naar je postvak IN om je e-mailadres te verifiëren en je inschrijving te voltooien. Ons team heeft een bericht ontvangen en het probleem opgelost. Probeer het later opnieuw. Veel plezier!
Communitymanager Als je net een account hebt aangemaakt, log je in. E-mail verzonden naar . Uw wachtwoord is gewijzigd. Dit token is niet langer geldig. Veel plezier! Communicatiemanager Veel plezier! Communitymanager Controleer je e-mail (op een adres dat je hebt ingevuld). In de e-mail staat een bevestigingslink waarmee uw vraag zichtbaar wordt.
Je een bericht alleen voor jezelf verwijderen of voor iedereen laten verwijderen. Berichten verwijderen voor iedereen Het verwijderen van berichten voor iedereen u specifieke berichten verwijderen die u naar afzonderlijke of groepschats hebt verzonden. Dit is vooral handig als een bericht sturen naar de verkeerde chat of berichten die u verzendt, bevatten
fouten. Berichten die voor iedereen zijn verwijderd, worden vervangen door:Dit bericht is verwijderd Om een bericht voor iedereen te verwijderen:Open WhatsApp en open de chat met het bericht dat u wilt verwijderen. Tik en houd het bericht vast. Selecteer des toe meer berichten om meerdere berichten tegelijk te verwijderen. Tik op Verwijderen &gt;
Verwijderen voor iedereen. Opmerking: om berichten voor iedereen succesvol te verwijderen, moeten jij en de ontvanger de nieuwste versie van WhatsApp gebruiken.Ontvangers die WhatsApp voor iOS gebruiken, hebben mogelijk nog steeds de media die je naar hun Foto's hebt verzonden, zelfs nadat het bericht uit een WhatsApp-chat is verwijderd. De
ontvanger kan uw bericht zien voordat het wordt verwijderd of als de verwijdering niet is geslaagd. U wordt niet op de hoogte gesteld als verwijderen voor iedereen niet werkt. Je hebt slechts ongeveer een uur na het verzenden van een bericht om verwijdering voor iedereen te vragen.Een bericht voor jezelf verwijderenU een kopie verwijderen van berichten
die je vanaf je mobiele telefoon hebt verzonden of ontvangen. Dit heeft geen invloed op chats van uw ontvanger. Ontvangers zien het bericht nog steeds op hun chatscherm. Het bericht zelf verwijderen:Open WhatsApp en open de chat met het bericht dat je wilt verwijderen. Tik en houd het bericht vast. Tik optioneel op meer berichten om meerdere
berichten tegelijk te verwijderen. Tik op Verwijderen &gt; Verwijderen voor mij. Gerelateerde bronnen:Een bericht verwijderen: iPhone | KaiOSHoe een chat te verwijderen: Android | Je iPhone kan berichten alleen voor jezelf verwijderen of ze voor iedereen laten verwijderen. Berichten verwijderen voor iedereen Het verwijderen van berichten voor iedereen u
specifieke berichten verwijderen die u naar afzonderlijke of groepschats hebt verzonden. Dit is vooral handig als u een bericht naar de verkeerde chat verzendt of als het bericht dat u verzendt een fout bevat. Berichten die voor iedereen zijn verwijderd, worden vervangen door: Je verwijdert dit berichtOm het bericht voor iedereen te verwijderen:Open
WhatsApp en open de chat met het bericht dat je wilt verwijderen. Klik op Menu. Klik op Bericht verwijderen &gt; Verwijderen voor iedereen. Opmerking: om berichten voor iedereen succesvol te verwijderen, moeten jij en de ontvanger de nieuwste versie van WhatsApp gebruiken.Ontvangers die WhatsApp voor iOS gebruiken, hebben mogelijk nog steeds de
media die je naar hun Foto's hebt verzonden, zelfs nadat het bericht uit een WhatsApp-chat is verwijderd. De ontvanger kan uw bericht zien voordat het wordt verwijderd of als de verwijdering niet is geslaagd. U wordt niet op de hoogte gesteld als verwijderen voor iedereen niet werkt. Je hebt slechts ongeveer een uur na het verzenden van een bericht om
verwijdering voor iedereen te vragen.Een bericht voor jezelf verwijderenU een kopie verwijderen van berichten die je vanaf je mobiele telefoon hebt verzonden of ontvangen. Dit heeft geen invloed op chats van uw ontvanger. De ontvanger zal nog steeds berichten op hun chatscherm. Open WhatsApp en open de chat met het bericht dat je wilt verwijderen.
Klik op Menu. Klik op Bericht verwijderen &gt; &gt; Me. Gerelateerde bronnen:Een bericht verwijderen: Android | iPhone | KaiOS Heb je WhatsApp-berichten gestuurd waar je later spijt van krijgt? Vervolgens u de app eenvoudig verwijderen voor u en de ontvanger. We laten je zien hoe het werkt in deze tip. WhatsApp-berichten verwijderen: Zo kreeg
WhatsApp onlangs de functie waar gebruikers al jaren om vragen: de optie om chatberichten volledig te verwijderen. Tot op heden is het alleen mogelijk om berichten op uw eigen apparaat te verwijderen, maar dit blijft alleen op het apparaat van de ontvanger. Dat is veranderd met deze nuttige nieuwe functie. Als u vanaf nu een onhandig bericht verzendt of
als er een spelfout in zit, u het achteraf verwijderen. De ontvanger ziet vervolgens op zijn scherm dat het im-bericht is verwijderd, maar de inhoud blijft verborgen. U als hier een WhatsApp-bericht verwijderen: Een chatgesprek openen; Houd het bericht dat u wilt verwijderen ingeruimd totdat het menu wordt weergegeven. Tik op de prullenbak aan de
rechterkant van het menu; Kies uit het menu dat Delete voor iedereen wordt weergegeven; Het bericht wordt nu verwijderd voor u en uw ontvangers. Omdat deze nieuwe verwijderingsfunctie mogelijk nog niet voor iedereen beschikbaar is, werkt deze mogelijk nog niet voor u. Updates worden uitgevoerd op de WhatsApp-serverzijde, zodat u de app niet
handmatig hoeft bij te werken. Houd er rekening mee dat de ontvangers van uw bericht ook een relatief nieuwe versie van de app moeten uitvoeren, anders kan het verwijderen van chatberichten een foutmelding veroorzaken. Meer tijd om tipberichten te verwijderen: Als je je aanmeldt voor het Bètaprogramma van WhatsApp op Android, krijg je sneller
nieuwe functies. Een daarvan is dat u een langere tijd om verzonden berichten achteraf te verwijderen. In de 'normale' versie van de chat-app heb je hier zeven minuten voor, in een testversie van meer dan een uur. Aanmelden voor De bèta van WhatsApp is eenvoudig en u zult automatisch updates ontvangen om de recentste testversie te installeren. Lees
meer over WhatsApp We zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen om cookies te gebruiken. Daarnaast hebben wij de plicht om informatie te verstrekken over het gebruik van cookies op de website. appletips gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder: • Websiteoptimalisatie • Onderhouden van websitevoorkeuren •
Gebruikersstatistieken verzamelen • Gepersonaliseerde advertenties weergeven Als je het eens bent met al onze cookies, selecteer dan 'AKKOORD'. Als je je voorkeuren wilt aanpassen, kun je de optie Instellingen gebruiken als je WhatsApp-berichten naar de verkeerde persoon hebt verzonden, je dit bericht nu oppakken. WhatsApp biedt je de
mogelijkheid om WhatsApp-berichten naar in gesprek. Lees hier hoe het werkt. Hoe werkt verwijdering? WhatsApp-berichten naar iedereen verwijderen Je hebt altijd de mogelijkheid om berichten te verwijderen in een chat op WhatsApp, maar die berichten worden dan gewoon van je eigen apparaat verwijderd. Het is nu ook mogelijk op WhatsApp om
berichten volledig te verwijderen, zodat ze niet meer zichtbaar zijn op het apparaat van de ontvanger. Je hebt 4096 seconden (d.w.z. meer dan 68 minuten) nadat het bericht is verzonden, zodat je niet meteen in paniek hoeft te raken als je bericht een fout bevat of naar de verkeerde persoon is gestuurd. Maar je hoeft ook niet te lang te wachten. Het
intrekken van berichten werkt ook in groepsgesprekken. Je bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht verwijderen Om je bericht te verwijderen voor iedereen in de chat, moet je binnen een bepaalde tijd handelen, omdat het alleen kan worden gedaan binnen 68 minuten na het verzenden van het bericht. Je bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht voor iedereen
verwijderen: Open de chat met het bericht in kwestie. Houd het bericht dat u wilt verwijderen. Tik vervolgens in het menu op Verwijderen. Controleer indien nodig een aantal berichten die u wilt verwijderen. Selecteer onderaan de prullenbak en selecteer de optie Verwijderen voor iedereen. Het bericht wordt nu verwijderd op uw eigen apparaat en de
ontvanger. Verwijderde berichten kunnen worden herkend aan de grijze tekst die u dit bericht hebt verwijderd. Als de ontvanger het bericht nog niet heeft geopend, wordt de melding op het toegangsscherm ook verwijderd. Verwijdering geldt niet alleen voor tekstberichten, maar ook voor foto's, video's, gifs, audioberichten en locaties. Dus vergeet niet dat
verwijdering werkt alleen binnen 68 minuten na het verzenden van het bericht, dus het bericht kan zijn gelezen in de tussentijd. Daarnaast heeft de ontvanger de nieuwste versie van WhatsApp nodig. Naast het verwijderen van berichten voor alle ontvangers, u ook berichten uit de chat alleen voor uzelf verwijderen. We hebben veel meer interessante
WhatsApp tips. Hoe zit het met deze? Het doorsturen van correcties van artikelen, spelfouten of supplementen? Pass?
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