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Maak een direct downloadbare link in 
DIVI 

 

Wanneer je een pdf via je website gaat aanbieden , wil je deze het liefst direct 
laten downloaden zodat je bezoeker op de pagina blijft en niet afgeleid wordt 
door een nieuwe pagina.  

Ook moet je normaalgesproken als bezoeker nog een document download-knop 
zoeken op de pagina waar je naar toe wordt gebracht. 

Ik laat je zien hoe je in DIVI een PDF (of ieder ander document) met 1 klik door je 
bezoeker kan laten downloaden via een WIN-WIN want de bezoeker wordt 
nergens heen gestuurd en jij houdt de bezoeker op je eigen pagina  

Ik zal het uitleggen voor een  

 

                                   knop/button                       via een tekst 

 

We beginnen bij het begin 

- Zoek een PDF op die je wilt laten downloaden  
- Zet deze PDF vervolgens in de mediabibliotheek (van DIVI) 

 
 

- Klik vervolgens dit document aan in de mediabibliotheek en kopieer de 
volledige URL dmv de knop “kopieer URL naar klembord’’ 
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- Zorg dat je die ergens tijdelijk opslaat zodat je niet iedere keer opnieuw 
moet kopiëren  

Voorbeeld : https://onlinewebsysteembouw.nl/wp-
content/uploads/2021/12/Maak-een-direct-downloadbare-link-in-DIVI.pdf 

 

KNOP of BUTTON  Methode  
- Ga nu naar de pagina waar je de knop wilt toevoegen en start de builder op  

In de divi builder  
- Maak een knop aan  
- Verander de knop naar eigen wens en voeg de gewenste tekst toe  
- Plak de link in de button link URL onder het tabje CONTENT  

  druk op save changes en save de pagina  

Verlaat daarna de visual builder. 

- Ga nu naar de DIVI themaopties  

DIVI thema opties 
 

- Klik op de TAB [integraties] 
- Copieer onderstaande code (vanuit dit document)  
- Plak onderstaande code in de <head optie>  

https://onlinewebsysteembouw.nl/wp-content/uploads/2021/12/Maak-een-direct-downloadbare-link-in-DIVI.pdf
https://onlinewebsysteembouw.nl/wp-content/uploads/2021/12/Maak-een-direct-downloadbare-link-in-DIVI.pdf
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- Kopieer de volgende tekst : download-button 

Dit is de tekst die in de code staat en deze ga je straks als class toevoegen aan je 
DIVI button / KNOP module.  

Ps, je kan hier iedere tekst toepassen zolang de tekst die je straks toevoegt exact 
gelijk is aan de tekst van de code hierboven dus als je liever PDF als tekst gebruikt 
voor de class dan moet je in de code download-button ook veranderen naar PDF  

<script> 
jQuery(document).ready(function() { 
  var downloadButton = jQuery('.PDF'); 
      
  downloadButton.each(function(index) { 
    jQuery(this).attr('download', ''); 
  }); 
}); 
</script> 

- oké nu gaan we terug naar de pagina in de visual builder en gaan naar de 
instellingen van de module , tab Advanced 

- Kies dan voor CSS ID & Classes  
- op de plek ‘’CSS Class’’ plak vervolgens de tekst die je wilt gaan gebruiken 

en net gekopieerd hebt. 

<script> 
jQuery(document).ready(function() { 
  var downloadButton = jQuery('.download-button'); 
      
  downloadButton.each(function(index) { 
    jQuery(this).attr('download', ''); 
  }); 
}); 

</script> 
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-  
- Save vervolgens de aanpassingen van de module 
-  en daarna save je de pagina en sluit de builder af. 

Bekijk nu je pagina waar de knop staat en klik op de button  

Et Voila …….. Je zal zien dat er direct een download gestart wordt met je document  

zie de download verschijnen direct op de PC / 
mobiel of tablet met slechts 1 druk op de knop 😉 
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TEKST Methode  

 
Wanneer je de volgende stappen al hebt doorlopen voor het instellen van de knop hoef je de 

code niet nogmaals toe te voegen  
 

- Ga nu naar de DIVI themaopties  

DIVI thema opties 
 

- Klik op de TAB [integraties] 
- Copieer onderstaande code (vanuit dit document)  
- Plak onderstaande code in de <head optie>  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Kopieer de volgende tekst : download-button 

Dit is de tekst die in de code staat en deze ga je straks als class toevoegen aan je 
DIVI tekst module. Ps, je kan hier iedere tekst toepassen zolang de tekst die je 
straks toevoegt exact gelijk is aan de tekst van de code hierboven dus als je liever 
PDF als tekst gebruikt voor de class dan moet je in de code download-button ook 
veranderen naar PDF  

<script> 
jQuery(document).ready(function() { 
  var downloadButton = jQuery('.download-button'); 
      
  downloadButton.each(function(index) { 
    jQuery(this).attr('download', ''); 
  }); 
}); 

</script> 
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<script> 
jQuery(document).ready(function() { 
  var downloadButton = jQuery('.PDF'); 
      
  downloadButton.each(function(index) { 
    jQuery(this).attr('download', ''); 
  }); 
}); 
</script> 

- Ga nu naar de pagina waar je de tekst  wilt toevoegen en start de builder 
op  

In de DIVI builder  
- Maak een tekst module aan  
- Verander de tekst naar eigen wens zie hieronder het gebruikte voorbeeld 

waar we de tekst HIER als link gaan gebruiken voor het downloaden. Dit 
kan overigens ook een heel tekstblok zijn of 1 letter  

- Ga naar de tekst module instellingen  

- Highlight de tekst die je wilt gaan linken voor de download en klik 

op het link-ikoontje . Onderstaand scherm komt tevoorschijn  

 

- Plak de link van de pdf code UIT DE MEDIABIBLIOTHEEK in het popup 
venster achter de url en klik daarna op save van het popup venster 

- Blijf in de module settings van de tekst en klik op het tablad text waarna er 
een code te zien is. Dit is de HTML opmaakcode van het tekstblok en daar 
gaan we iets aan toevoegen om de class aan te geven. Dit heet inline-CSS  
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- Typ het volgende class="download-button" tussen de accolades en het > 
teken   

- De tekst in het blok ziet er in het voorbeeld dan zo uit : 

 

<h3>je kan dit ebook meteen downloaden als pdf door <a 
href="https://onlinewebsysteembouw.nl/wp-content/uploads/2021/12/Maak-
een-direct-downloadbare-link-in-DIVI.pdf" class="download-button" 
>HIER</a> te klikken</h3> 
 

- Save de module , save de pagina en exit de visual builder  

 

- Check of alles goed werk en ook op deze manier zal er direct na het klikken 
op HIER , een download starten. 
 
Veel succes en doe er je voordeel mee! 

 
 
 


