Tarieven
en belangrijkste voorwaarden
eenwebsitelatenbouwen.nl
Wij bouwen maatwerk websites voor een vast bedrag per maand. Transparantie
vinden we hierbij erg belangrijk. Daarom in dit document een overzicht van onze
tarieven en per product de belangrijkste voorwaarden.
Dit is waarin wij verschil maken
➔ Ontworpen door ervaren UX designers
➔ Gebouwd door doorgewinterde developers
➔ Maatwerk vakwerk voor een vast bedrag per maand
➔ Sterk online, ook toekomstgericht
➔ Doelgerichte sites op basis van bewezen principes
➔ Jouw eigendom, na 1 jaar kan je desgewenst je site elders voortzetten

Wordpress websites
Wij bouwen maatwerk wordpress websites voor een vast bedrag per maand.
Inclusief hosting en onderhoud. Maatwerk wil zeggen dat het niet op basis is van
een bestaand thema. We maken een ontwerp voor je op basis van jouw doelen
en bouwen hiervoor de WordPress Templates.
Eenmalig

€ 1.750,-

Maandelijks € 88,50
Je ontvangt hiervoor een custom ontwerp van 3 templates (homepage, over ons
en een detailpagina (doelgericht)).
Meer over templates en pagina’s
Meer over de kosten van een website

Extra’s
●

Blog
195 eenmalig, daarna 13,95 euro per maand

●

SEO basis
4,95 per maand

●

Extra template (waarop je pagina’s kan baseren)
495 eenmalig, daarna 19,95 per maand

●

Extra beveiliging (plugin)
4,95 per maand

●

Contactformulier (Standaard velden, conditionele velden tegen meerprijs)
145,- eenmalig, daarna 13,95 per maand

●

Referenties / reviews (aantal sterren, naam, functie, tekst, afbeelding)
125,- eenmalig, daarna 9,95 per maand

●

Zoekfunctie + resultatenpagina
145,- eenmalig, daarna 9,95 per maand

●

Live Chat of Whatsapp button implementatie
125,- eenmalig, daarna 4,95 per maand

●

Nieuwsbrief koppeling
145,- eenmalig, daarna 4,95 per maand

Belangrijke voorwaarden
-

Je ontvangt een ontwerp voor 3 pagina templates. Wij werken het ontwerp
uit voor desktop en mobiel. Het ontwerp wordt gemaakt op basis van de
doelen die je hebt met jouw site en uiteraard in jouw huisstijl (kleuren, logo
en waar kan typografie).

-

Wij bouwen 3 templates en maken op basis van deze templates 3 pagina’s
voor je aan die we vullen met door jou aangeleverde teksten.
Er is geen limiet aan het aantal pagina’s dat je vervolgens zelf toevoegt op
basis van één van de drie pagina templates. Wil je meer templates? Dan
kan dat uiteraard. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

-

Na oplevering factureren we maandelijks

-

Minimale looptijd van het abonnement is 12 maanden. Vanaf dat moment
mag je maandelijks opzeggen. Na 12 maanden ben je dus vrij om de site te
verhuizen of volledig te stoppen.

-

Jij bent na 12 maanden volledig eigenaar van de site.
Omdat het om maatwerk gaat zullen we jouw site in geen geval 1 op 1
doorverkopen of aan een andere klant aanbieden.

-

We nemen je veel werk uit handen. Prijzen zijn inclusief .nl-domeinnaam,
hosting, installatie WordPress en benodigde plugins en onderhoud +
beveiligingspatches.

-

Exclusief e-mail. Wij adviseren dit te laten lopen via G-Suite of andere
aanbieders. Desgewenst kunnen we wel DNS aanpassingen hiervoor
uitvoeren.

Bekijk de algemene voorwaarden

Landingpage (Statische pagina)
Perfect voor marketingdoeleinden of als landingpage. Wij ontwerpen 1 pagina
voor je op basis van jouw doelen en bouwen deze in HTML/CSS (Statisch).
Eenmalig

€ 499,-

Maandelijks € 65,Belangrijke voorwaarden
-

Je ontvangt een ontwerp voor 1 pagina.. Wij werken het ontwerp uit voor
desktop en mobiel. Het ontwerp wordt gemaakt op basis van de doelen die
je hebt met jouw site en uiteraard in jouw huisstijl (kleuren, logo en waar
kan typografie).

-

Wij bouwen dit ontwerp in HTML/CSS en vullen de pagina met door jou
aangeleverde teksten.

-

Een statische site wil zeggen dat er geen Content Management Systeem
(zoals bijv. WordPress) achter zit. Je kan de site niet zelf aanpassen.

-

Na oplevering factureren we maandelijks

-

Minimale looptijd van het abonnement is 12 maanden. Vanaf dat moment
mag je maandelijks opzeggen. Na 12 maanden ben je dus vrij om de site te
verhuizen of volledig te stoppen.

-

Jij bent na 12 maanden volledig eigenaar van de site.
Omdat het om maatwerk gaat zullen we jouw pagina in geen geval 1 op 1
doorverkopen of aan een andere klant aanbieden.

-

Eventuele aanpassingen zijn mogelijk op basis van nacalculatie (€85,- per
uur). Uiteraard ontvang je hiervoor eerst een offerte.

-

Exclusief e-mail. Wij adviseren dit te laten lopen via G-Suite of andere
aanbieders. Desgewenst kunnen we wel DNS aanpassingen hiervoor
uitvoeren.

Bekijk de algemene voorwaarden

Webwinkel
Wij realiseren snelle, solide, veilige en fraaie webwinkels voor een vast bedrag per
maand. Dit doen we op basis van het Shopify platform waardoor we de kosten
laag kunnen houden maar wel een volledige, professionele webwinkel kunnen
aanbieden.
Eenmalig

€ 250,-

Maandelijks € 95,Belangrijkste voorwaarden
-

Je ontvangt maandelijks een factuur

-

Minimale looptijd van het abonnement is 12 maanden. Vanaf dat moment
mag je maandelijks opzeggen

-

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van wat er op jouw webwinkel
staat. Ook niet voor eventuele schade die daaruit volgt

-

We helpen je bij het inrichten van de webwinkel maar niet met het
afhandelen van bestellingen en retourneringen.

-

Je bent zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een retourbeleid,
algemene voorwaarden en privacy statement. Wel kunnen we je helpen
met het plaatsen van deze teksten.

-

We maken gebruik van het standaard Shopify thema en zijn dus gebonden
aan de mogelijkheden die dit thema biedt. Uiteraard proberen we het
thema a zoveel mogelijk naar jouw huisstijl aan te passen.

Bekijk de algemene voorwaarden

Extra’s
●

iDeal koppeling
€29,- per maand

●

Blog
€19,- per maand

●

Extra content pagina’s
€4,99 per pagina per maand

●

Meer verzendopties
€4,99 per pagina per maand per verzendoptie

●

Mailchimp koppeling
€9,99 per maand

●

Shopify +
€39,99 per maand

●

○

Professionele rapporten

○

In meerdere talen verkopen

○

Internationale domeinen

○

Handmatig ingestelde wisselkoersen

Extra producten
€9,99 per maand per 25 producten (zelf in te regelen)

