Over de kosten van een
website.

Waarom een eenvoudige website
al snel 2.000, - 4.000.- kost
We kunnen ons goed voorstellen dat je de kosten voor het bouwen van een site
erg hoog vindt. Zeker als je net begint is het een enorme investering.
Hoe zit dat? Waar komt die waarde vandaan?
Het simpele antwoord: ervaring en tijd. Een WordPress site met een simpel thema
installeren lukt de meeste ondernemers wel. Dat kost je misschien een paar uur.
Maar eigenlijk heb je dan nog niks.
Het is alsof je een auto hebt gekocht met alle onderdelen maar alleen de motor
en de wielen zitten al op de juiste plek.
Een ervaren monteur zet de auto vervolgens in een paar weken wel in elkaar.
Iemand zonder die technische kennis doet er misschien wel maanden over. En zal
door gebrek aan ervaring fouten maken die de ervaren monteur allang niet meer
maakt.
Zo is het ook met jouw website.
Bij ons wordt jouw site ontworpen door een ontwerper met meer dan 15 jaar
ervaring. Hij weet wat voor jouw bezoekers het prettigste werkt en hoe je ervoor
zorgt dat bezoekers doen wat jij voor ogen hebt met de site. Bijvoorbeeld een
afspraak maken, een offerte aanvragen of een product kopen.
Vervolgens wordt het ontwerp omgezet naar code. Ook dit wordt niet gedaan
door beginners maar door ervaren developers die hun sporen al ruimschoots
verdient hebben. Dit zorgt voor nette en schone code wat er voor zorgt dat jouw
site supersnel werkt, veilig is en toekomstbestendig.
We begeleiden je in hoe je jouw verhaal naar online vertaald. Hele stukken tekst
gaan namelijk niet werken. Ook is de opbouw van jouw tekst voor web heel anders

dan voor bijvoorbeeld folders of brochures. Daarbij kijken wij ook nog goed naar
de pagina opbouw zodat jouw bezoekers op het beste moment de juiste
informatie tot zich krijgen.

Verschil met andere aanbieders
Amerikaanse site builders zoals Squarespace
-

Communicatie in het engels

-

Geen kennis van de Nederlandse markt

-

Zelf aan de slag

-

Geen maatwerk, standaard templates

-

Algemene sites; er wordt geen rekening gehouden met jouw specifieke
doelen

Nederlandse aanbieders van websites voor een vast bedrag
per maand
-

Geen maatwerk (dit wordt vaak wel gezegd omdat ze thema’s aanpassen
naar de kleuren van de klant. Wij bouwen echter per klant de templates
zodat we optimale code voor een optimaal design kunnen garanderen)

-

Prijsstructuur. Deze is bij veel aanbieders niet zo transparant. Er worden lage
prijzen genoemd maar in de praktijk loopt dit snel op.

-

Voorwaarden. Lees deze goed door. Vaak kan je niet zomaar opzeggen,
laat staan de site verhuizen (dat kan bij ons na 12 maanden)

-

Eigendom. Jouw site is doorgaans eigendom van de leverancier. Dat zorgt
ervoor dat je dus “opgesloten” bent en de site niet zomaar kan verhuizen.
Wij houden niet van wurgcontracten en geven je dus altijd de optie om te
stoppen of na 12 maanden de site te verhuizen.

Een marketing of internetbureau
-

De output zal ongeveer gelijk zijn, mits er ontwerpers werken die ook
verstand hebben van conversie en UX.

-

Overhead. De kosten voor een bureau zijn hoger. Hierdoor betaal je ook wat
meer.

-

Niet per maand. Wij bieden een website voor een vast start-tarief en
daarna een maandelijks abonnement waarin ook de kosten voor hosting
en onderhoud zijn verwerkt. Dit zorgt ervoor dat jij als ondernemer niet in 1x
een enorm bedrag op hoeft te hoesten. Bureaus bieden ook vaak een los

abonnement aan voor onderhoud en updates, dat zit bij ons dus al in het
maandbedrag verwerkt waardoor je geen dubbele kosten hebt.
-

Eigendom. Dit is goed om altijd even na te vragen. Sommige bureaus
kiezen ervoor om volledig eigenaar te blijven van ontwerp en templates.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over prijzen? Neem gerust contact met me op.
Ivo oprichter eenwebsitelatenbouwen.nl
ivo@aroundseven.nl

