Tarievenlijst

Elke website is uniek en daarom wordt ook voor elke website een offerte op maat gemaakt. De
prijzen in dit document zijn bedoeld om een idee te geven van de kosten, maar de uiteindelijke prijs
van jouw website kan hier dus van afwijken, afhankelijk van je wensen.

Complete websites
Nieuwe website met ontwerp van een nieuwe lay-out

€ 760,-

Een nieuwe website waarvan de lay-out door Websites & Zo ontworpen wordt. Natuurlijk wordt de lay-out in
overleg ontworpen en eventueel gebaseerd op een bestaande huisstijl.
De website bestaat standaard uit een aantal tekstpagina’s en een menu waarmee door de website kan worden
genavigeerd. Daarnaast kunnen hier modules aan gekoppeld worden zoals ze op pagina 2 en 3 van dit
document te vinden zijn. Bij de prijs van de standaard website zijn 2 modules naar keuze opgenomen.
Standaard is ook een aangepaste lay-out voor op de mobiele telefoon opgenomen in de prijs.

Nieuwe website zonder ontwerp van lay-out

€ 500,-

Een nieuwe website waarvan de lay-out al ontworpen is. Bijvoorbeeld omdat je al een ontwerp hebt laten
maken of omdat je al een website hebt, maar deze opnieuw op wilt laten zetten omdat je deze bijvoorbeeld uit
wilt breiden of er een beheer aan wilt koppelen.
De website bestaat standaard uit een aantal tekstpagina’s en een menu waarmee door de website kan worden
genavigeerd. Daarnaast kunnen hier modules aan gekoppeld worden zoals ze op pagina 2 en 3 van dit
document te vinden zijn. Bij de prijs van de standaard website zijn 2 modules naar keuze opgenomen.
Standaard is ook een aangepaste lay-out voor op de mobiele telefoon opgenomen in de prijs.

Beheer je eigen website (CMS)

€ 300,-

Met behulp van een Content Management Systeem (CMS of gewoon beheer) kun je zelf de inhoud van je
website aanpassen. Teksten, afbeeldingen, pagina’s en de inhoud van de door jou gekozen modules (zie pagina
2 en 3) kun je zelf wijzigen, waardoor je op langere termijn kosten voor beheer uitspaart.
De genoemde prijs geldt voor de standaard websites zoals hierboven beschreven. Wil je meer dan de
opgenomen 2 modules in je website? Dan zie je in het overzicht op pagina 2 wat je aan extra kosten kan
verwachten om deze zelf te kunnen beheren.
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Modules
Zoals bij de verschillende websites aangegeven is, kan een website naast tekstpagina’s een aantal
modules bevatten. Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende modules en de kosten
daarbij. Wil jij een andere module op je website? Dat kan! Neem gewoon even contact op, dan
bespreken we de mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten. Uiteraard geheel vrijblijvend!

Module

Omschrijving

Prijs

+ beheer

Afwijkende homepage

De eerste pagina van je website heeft een andere
indeling dan de andere pagina’s. Hierbij kun je denken
aan een overzicht van de belangrijkste onderdelen van
je website met knoppen.
De genoemde prijs is een vanaf-prijs: afhankelijk van
de wensen kan deze prijs oplopen als er veel
afwijkende onderdelen op geplaatst worden.

€ 50,-

€ 20,-

Extra menu

Naast het standaard menu kun je kiezen om nog een
tweede menu met opties weer te geven op de
website.

€ 50,-

€ 20,-

Contactformulier

Een formulier waarin de bezoekers van de website
naam, e-mailadres, telefoonnummer en een bericht
kunnen invullen. Het formulier wordt per e-mail
verzonden naar een zelf opgegeven e-mailadres.

€ 50,-

€ 20,-

Nieuws

Een aparte pagina met nieuwsitems. Elke item kan
worden ingevuld met een titel, datum, tekst en
afbeelding(en)

€ 50,-

€ 20,-

Nieuwsbrief

Op de website kan de bezoeker zich in/uitschrijven
voor jouw nieuwsbrief. Via het beheer van de website
kun je nieuwsbrieven opstellen en verzenden.

€ 65,-

€ 130,-

Foto album

Zet je foto’s op je website. Natuurlijk verdeeld in
verschillende albums die je zelf kunt aanmaken. Na
klikken kun je door de vergrote versies van de foto’s
bladeren.

€ 70,-

€ 30,-

Documenten

Een overzicht met verschillende documenten
eventueel onder te verdelen in verschillende
categorieën. Bij elk document kan een icoon, titel,
datum en omschrijving worden getoond.

€ 50,-

€ 20,-

Pagina met links

Een overzicht van links naar andere websites. Hierbij
kan een afbeelding (bijv. logo), naam, URL en
omschrijving worden weergegeven.

€ 50,-

€ 20,-

Vacatures

Een overzicht met beschikbare vacatures. Na het
aanklikken van een vacature worden de uitgebreide
gegevens getoond. Standaard opgenomen gegevens
zijn titel, datum, functieomschrijving, profiel en
reactiemogelijkheden.

€ 50,-

€ 20,-

Veelgestelde vragen

Een pagina met veelgestelde vragen en bijhorende
antwoorden waarin bezoekers kunnen zoeken.

€ 50,-

€ 20,-
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Modules (vervolg)
Module

Omschrijving

Prijs

Routebeschrijving

De locatie wordt getoond met behulp van een landkaart van Google
Maps. Hierbij kan naar wens nog een stuk tekst worden getoond.

€ 30,-

Sitemap

Een overzicht van de pagina’s op de website in een schematische
weergave. Dit is vooral handig voor de grotere websites zodat men
overzichtelijk de inhoud van de website kan bekijken. Ook is dit een
onderdeel dat bijdraagt aan de verbetering van de resultaten van je
website bij zoekmachines.

€ 50,-

Zoeken binnen de site

Alle teksten op de website worden doorzocht op een ingegeven
zoekwoord. De zoekresultaten worden weergegeven in een
overzicht.

€ 70,-

Lettergrootte wijzigen

Met een druk op de knop kunnen de letters op de website groter of
kleiner worden gemaakt door de bezoeker.

€ 50,-

Printen

De lay-out voor het printen van de pagina’s wordt aangepast zodat
onnodige lay-out onderdelen niet afgedrukt worden. Naar wens kan
op elke pagina een knop worden toegevoegd voor het printen van
de pagina.

€ 50,-
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Overige
Webwinkel

vanaf € 1.200,-

Met deze webwinkel kun je je producten online aanbieden aan je klanten. Een overzicht van de producten
verdeeld in bijvoorbeeld categorieën, prijs of merk wordt getoond waarbij de klant deze in een winkelwagen
kan plaatsen. De bestelling kan vervolgens verzonden worden waarbij een offerte in pdf-formaat per e-mail
verzonden wordt.
Uiteraard kan de webwinkel via een beheerdeel worden bijgehouden. Je kunt dus zelf de producten en
categorieën aanpassen en bestellingen terugzoeken.
Wil je de klanten mogelijkheid geven om direct online de betaling af te handelen met bijvoorbeeld iDeal? Dat
kan! Neem contact op met Websites & Zo om de verdere mogelijkheden en kosten vrijblijvend te bespreken.

Nieuwsbrieven als losse website

€ 300,-

Het versturen van nieuwsbrieven kan eenvoudig via je eigen website, maar je kunt dit ook als losstaande
applicatie gemaakt worden. Je krijgt dan een pagina waarop je (na inloggen) nieuwsbrieven kunt opstellen en
verzenden. De lijst van ontvangers van je nieuwsbrief wordt opgeslagen en kun je zelf beheren. Ook kun je er
voor kiezen om deze via Excel bijvoorbeeld te kunnen importeren.

En meer…
Natuurlijk zijn er nog veel meer soorten websites en onderdelen te bedenken. Eigenlijk is op het
internet zo’n beetje alles mogelijk! Dus heb je een idee voor een uitbreiding van je (nieuwe) website
en kun je dat hier niet terugvinden? Neem gewoon even contact op, en we kijken samen wat de
wensen en mogelijkheden zijn in een vrijblijvend gesprek.

Offerte op maat
De beste manier om erachter te komen wat de precieze kosten voor jouw website zijn blijft toch het
maken van een afspraak met Websites & Zo. Samen lopen we dan de wensen en mogelijkheden door
zodat we een passende offerte op kunnen stellen. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Websites & Zo
 06 – 15 67 78 41
 info@websites-enzo.nl
 www.websites-enzo.nl

