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OP  WEG  J O UW  DROOMWEBS I T E

Mogelijkheden

INCLUSIEF

Na een opstartgesprek installeer ik voor jou het DIVI thema (t.w.v. €227,-) met lifetime
licentie en daarbij een strippenkaart van 5 of 10 uur naar keuze. Met de strippenkaart
bepaal jij zelf welke taken je aan mij uitbesteed en welke acties jij zelf uit wilt voeren.

KEUZE

Zelf bouwen - met hulp op afroep. Nadat ik het thema heb geinstalleerd in jouw

Wordpress omgeving, met een strippenkaart van 5 of 10 uur om hulp in te schakelen

waar nodig of gewenst.

Laten bouwen. Jij levert de afbeeldingen/ teksten aan, Ik bouw jouw complete website

1.

2.

Thema installeren met 5 uur strippenkaart á €430,- excl. btw

Thema installeren met 10 uur strippenkaart á €685,- excl. btw

1.  Zelf bouwen - Hulp op afroep

WANNEER KIES JE VOOR DEZE OPTIE?

Wanneer jij wilt starten met een website, maar dit stapsgewijs op wilt bouwen.
Je hebt nu nog niet echt een idee wat er allemaal met je website wilt bereiken,
maar wilt in ieder geval beginnen met online zichtbaar zijn. Ik installeer het Divi
thema op jouw domein, stel jouw kleuren en lettertypes in en maak de pagina('s)
voor je op die jij eerst online wilt hebben. (het tegoed wat je evt. nog overhoudt op
je strippenkaart blijft voor onbepaalde tijd geldig)

Wanneer jij zelf ook aan de website wilt werken, maar graag hulp achter de
hand hebt voor de techniek en/ of opmaak. Ik installeer het Divi-thema op jouw
domein en voor de rest bepaal jij wat ik voor jou doe en wat je zelf wilt gaan doen.
Mijn hulp dus, wanneer jij dit nodig hebt.



OP  WEG  J O UW  DROOMWEBS I T E

INCLUSIEF

Na een uitgebreid opstartgesprek, installeer ik voor jou het DIVI thema (t.w.v.
€227,-) met lifetime licentie. 
Ik stel de huisstijlkleuren en lettertypes voor je in en installeer de benodigde
plugins voor beveiliging, vindbaarheid, backups, AVG. 
Ik bouw de vooraf besproken pagina's voor je op (max. 5 inbegrepen) in een
basislay-out, waarna we bespreken of deze opzet naar wens is om verder uit te
werken
Ik plaats jouw aangeleverde teksten en beeldmateriaal op de pagina's
In een feedbackgesprek nemen we de afgewerkte website door en kan jij hier nog
een laatste feedback op geven
We lanceren jouw website
Je ontvangt een beknopte handleiding om zelf de meest voor de hand liggende
aanpassingen te kunnen doen.

KEUZE

Website (5 pagina's inbegrepen) zoals hierboven beschreven  á €775,- excl. btw

2.  Laten Bouwen

Ga naar de website
Ik wil graag een vrijblijvende afspraak plannen
Download het GRATIS e-book: een goed begin van jouw website

Extra pagina's, per pagina á €60,- excl. btw

Aanmaken blogfunctie (of nieuwsfeed) met max. 5 categorieën á €100,- excl. btw

Aanmaken webshopfunctie met max. 5 producten á €100,- excl. btw

Extra ondersteuning na oplevering voor aanpassingen en onderhoud op basis van

een strippenkaart (10% korting op normale strippenkaart tarief, wanneer deze binnen

3 maand na oplevering website wordt aangevraagd)

Optioneel:

https://stralendestart-online.nl/website-bouwen/
https://stralendestart-online.nl/contact/
https://stralendestart-online.nl/goedbeginwebsite/


Ja

Ja

Welk pakket past bij mij?

Ik ken Wordpress en ben in
staat om snel functies en
eigenschappen van een
themabouwer (Divi) eigen te
maken

Nee

Ik ben creatief en weet mijn
eigen stijl goed vorm te
geven. Ik vind het leuk om
het zelf te doen.

Nee
Ga voor Pakket 2

Laten bouwen

Wanneer ik een eerste
voorzet heb gekregen, ben
ik ben creatief genoeg om
deze stijl door te voeren Ga voor Pakket 1

Hulp op afroep

Nee

Ik wil graag de hele website
laten bouwen en vullen.

Nadat de website gelanceerd is en
we de bewerkmogelijkheden en
het onderhoud hebben besproken
doe ik het zelf verderGa voor Pakket 2

Laten bouwen

Nadat de website gelanceerd is en
we de bewerkmogelijkheden en
het onderhoud hebben besproken
wil ik graag ondersteuning houden
wanneer dit nodig is en het
onderhoud graag uitbesteden.
Kies voor een strippenkaart van 5 of 10 uur. 
De eerste strippenkaart na afname van
bouwen complete website geeft je 10%
korting
5 uur: €243,- ipv. €270,-
10 uur: €472,50  ipv. €525,-

Deze korting is alleen geldig wanneer de
strippenkaart binnen 1 maand na oplevering van
de website wordt aangevraagd

Ja
Ga voor Pakket 1
Hulp op afroep



De strippen worden per kwartier afgestreept
Een strippenkaart is niet gebonden aan één opdracht
Een strippenkaart van 5 uur bevat 20 strippen
Een strippenkaart van 10 uur bevat 40 strippen etc.
Je wordt per mail op de hoogte gehouden van jouw openstaande en verbruikte tegoed
Je kunt te allen tijde een afschrift met specificaties van jouw strippenkaart bekijken in de
Strippenkaartapp
Openstaande strippen blijven onbepaalde tijd geldig
Openstaande strippen zijn niet in contanten uit te betalen.
Wanneer een strippenkaart niet voldoende tegoed bevat om een opdracht af te kunnen ronden
wordt je hiervan op de hoogte gesteld met de keuze:

Strippenkaarten
Opdrachten die op basis van een strippenkaart zijn aangenomen dienen vooraf voldaan te worden.

                   · Aanschaf van een nieuwe strippenkaart
                   · Aan het eind van de lopende opdracht de overige uren apart afrekenen tegen het uurtarief
                     van de strippenkaart. LET OP: dit uurtarief geldt enkel voor de lopende opdracht en niet voor
                     nieuwe/ overige opdrachten
                   · Strippenkaarten zijn enkel te gebruiken voor mijn diensten. Drukwerk en externe kosten
                     worden apart gefactureerd.
                   · Bestanden die standaard worden aangeleverd van opdrachten binnen de strippenkaarten zijn:
                     jpg, png en/ of pdf. Voor eps of svg bestanden wordt een toeslag berekend van €70,- p. st. 

Website bouwen 
De werkzaamheden t.b.v. webdesign worden vooraf gefactureerd. Eventuele extra's worden (altijd vooraf
kenbaar gemaakt en) bij oplevering in rekening gebracht.

Marije’s Creaties is niet verantwoordelijk voor de Hosting. Deze kan wel in naam van jou geregeld
worden, maar facturering en communicatie verloopt via jouw eigen naam. Alle technische ondersteuning
op dat gebied ligt dus ook bij de gekozen hostingpartij.

De volledige Algemene voorwaarden zijn te downloaden op www.stralendestart-online.nl

Voorwaarden m.b.t. Strippenkaarten &  Webdesign

Ga naar de website
Ik wil graag een vrijblijvende afspraak plannen
Download het GRATIS e-book: een goed begin van jouw website

https://stralendestart-online.nl/website-bouwen/
https://stralendestart-online.nl/contact/
https://stralendestart-online.nl/goedbeginwebsite/

