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- Wij configureren en ontwikkelen een professionele template website in Wordpress.

- De website bevat maximaal 1 pagina en 1 popup.

- 1u opstartsupport is inbegrepen (bv. intakegesprek, keuze template, proofreading, …)

- De juiste kleuren, lettertypes en afbeeldingen worden gekozen zodat deze perfect 
aansluiten bij de huisstijl van jouw bedrijf.

- Een pakket van maximaal 5 stockfoto’s wordt geïntegreerd in de website. Wij 
gebruiken enkel rechtenvrije afbeeldingen/foto’s/iconen in een hoogwaardige kwaliteit. 
Uiteraard kan er ook gekozen worden voor bedrijfseigen afbeeldingen.

- We integreren 1 taalkeuze.

- De website wordt responsive opgemaakt, dwz dat deze ook optimaal werkt op mobiele 
toestellen.

- Social media iconen worden gelinkt aan de profielen van je bedrijf.

- Nieuwsbrief inschrijvingsformulier wordt gekoppeld aan je mailingprovider.

- Plugins zoals Messenger, WhatsApp, Instagramfeed, … kunnen geïntegreerd worden.

- Een Privacybeleid en Algemene voorwaarden ontvangen we graag van jou. Deze 
documenten zetten we om in de huisstijl en laden we op in de website.

- De content van de website ontvangen we graag van jou of halen we van jouw reeds 
bestaande website.

- De website wordt op “Google mijn bedrijf” geplaatst met de nodige informatie zoals 
openingsuren, website, telefoonnummer, locatie, acties, .… Het is een handige tool om 
je bedrijf (lokaal) te promoten op Google en Google Maps. Je kan bekijken wie je 
klanten zijn, contact leggen, … Ze kunnen via deze weg bv ook reviews achterlaten.

- We integeren “Google Analytics”. Via deze dienst van Google kan je de statistieken 
van je website verzamelen. Het doel hiervan is om jou een duidelijker beeld te geven 
van de bezoekersstromen, paginaweergaves, …

OPSTARTKOST ‘STARTER’ 185€
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Een Wordpress website vraagt niet alleen om bepaalde essentiële veiligheden, maar 
vereist ook het constant bijblijven via updates en nieuwe technologieën. Zo zal je 
business nooit stilstaan.

- Jaarlijks is een pakket van 1u support inbegrepen. Dit kan bv het aanpassen van 
tekst/beelden/… betekenen, ondersteuning bij aanpassingen die je zelf wil doorvoeren, 
integreren van een popup of actie, … 

- We bieden een webhosting pakket aan van 5GB. Dit is de opslagruimte die we 
reserveren voor jouw website op de server. Er worden ook regelmatig backups 
gemaakt van je website.

- Een SSL certificaat wordt geïnstalleerd. Dit is nodig om een veilige verbinding te 
maken met je bezoeker. Herkenbaar aan “https//“.  We voeren jaarlijks een vernieuwing 
door van de veilige HTTPS verbinding via een SSL certificaat.

- We beheren je domeinnaam. We registreren een nieuwe domeinnaam als er nog geen 
aanwezig is of nemen deze over van een bestaande provider. De jaarlijkse vernieuwing 
van de domeinnaam wordt geregeld.

- We zorgen dat je website steeds up-to-date is. Updates doorvoeren kosten behoorlijk 
wat tijd. Doe je het niet, dan loop je risico’s. Doe je het verkeerd, dan kan het leiden tot 
storingen en onnodige kosten. Wij doen het vakkundig en weten precies waar we op 
moeten letten.

- Defender wordt geïnstalleerd als security plugin om je website te beveiligen tegen 
hackers. Deze bevat beveligingsscans, kwetsbaarheidsrapportages, veiligheidstips en 
meer. 

- Hummingbird wordt geïnstalleerd als caching plugin om je website sneller te maken. 
Dat is een belangrijke SEO factor voor Google en andere zoekmachines.

Het starter plan wordt voor 24 maanden afgesloten. Dit contract is niet tussentijds opzegbaar. 
Hierna wordt dit stilzwijgend verlengd. Vanaf dan op ieder moment opzegbaar. Bekijk zeker ook de 
Algemene Voorwaarden op de website.

ABONNEMENT ‘STARTER’ 25€


