
Checklist website 
Voorbereiding, benodigdheden en 

dingen om over na te denken



Wat goed dat je aan de slag gaat met je
website! Een goede website betekent
namelijk meer bezoekers en dus kans op
meer klanten en dus omzet. 

Een website is in de snelle digitale wereld
waarin we leven eigenlijk een musthave
voor elke ondernemer. 



Op een website kun je informatie
delen zodat je de meest gestelde
vragen van potentiële klanten al kan
beantwoorden.

Met een (goede) website kom je
betrouwbaarder en professioneler
over. Veel mensen haken af wanneer
een bedrijf geen goede website heeft.

Tegenwoordig worden de meeste
aankopen online gedaan.

Een website is 24/7 en 365 dagen per
jaar online reclame voor je bedrijf.

Met een website kun je goed inspelen
op de behoeftes van jouw potentiële
klant wat er voor kan zorgen dat ze
sneller overgaan tot het aankopen van
jouw product of dienst.

Waarom is een website nou 
zo belangrijk?



Wat kan je verwachten als ik
een website voor je maak?

Een gebruiksvriendelijk systeem
waarmee je zelf later ook
aanpassingen kan doen

Ik luister naar je persoonlijke
wensen maar zal ook altijd
kritisch met je meedenken en
tips en adviezen geven

Een responsive website
(geschikt voor elk device)

Een op maat gemaakte
website in jouw huisstijl

Een Wordpress website
gebouwd in Divi of Elementor



Wat kan je verwachten als ik
een website voor je maak?

Je krijgt er altijd een caching
plugin, verwijzing naar je social
media kanalen, simpele SEO
plugin (Yoast), cookieplugin en
beveiligings plugin bij

Een inventarisatiegesprek om
al je wensen te bespreken

Ik verzorg indien nodig de
webhosting incl. een e-mail
adres en de Wordpress
installatie



En nadat mijn website 
live is?

Je kunt er voor kiezen om het
beheer en onderhoud bij mij
neer te leggen middels een 
 onderhoudsabbonement

30 dagen support zit erbij
inbegrepen

Instructiemateriaal om zelf
aanpassingen te doen krijg je
erbij



Hoe beginnen we?

Inventarisatie
We kijken samen naar je

wensen en voorkeuren. Op
basis hiervan kan ik de

mogelijkheden en planning
aangeven en maak ik een

offerte.

Ondertekenen offerte
Na akkoord op de offerte en

een aanbetaling (25%)
ontvang ik graag al het

materiaal zoals foto's, teksten,
logo en eventueel je

brandbook.



Hoe beginnen we?

Ik begin te bouwen
Ik start altijd met de

homepage omdat dit vaak de
meest uitgebreide en tevens

belangrijkste pagina is.

1e check
We gaan samen kijken naar

de gebouwde homepage
zodat jij feedback kan geven

en ik de nodige aanpassingen
kan doen.



Hoe beginnen we?

Verder bouwen
Ik ga aan de slag met jouw
feedback en ga verder met
het bouwen van de overige

pagina's. Ik zorg er dan
meteen voor dat je website

responsive is.

2e check
We gaan samen kijken naar
de volledige website. Je hebt
nu weer de mogelijkheid om

feedback te geven.



Hoe beginnen we?

Het laatste stukje
Ik verwerk de laatste feedback
en zorg er voor dat de website

klaar is voor lancering. Dat
betekent dat alle gevraagde

plugins gekoppeld zijn en
werken en dat je website

geoptimaliseerd is.

Livegang
Je website is klaar! 
Je krijgt van mij het

instructiemateriaal en hebt
nog recht op 30 dagen

support.



Dingen om over 
na te denken

Wat is je missie en visie?

Voor wie is je website? Wie is
je doelgroep?

Wat wil je uitstralen? Wat zijn
je kernwaarden?

Wie zijn je concurrenten?

Wat maakt jouw bedrijf
uniek? Wat zijn je USP's?

Wat is het doel van je
website? 



De look en feel

Noteer ook enkele websites
die jij absoluut niet mooi
vindt.

Indien je geen huisstijl of
brandbook hebt noteer dan 5
sites die jij mooi vindt qua stijl
en beschrijf wat je mooi vindt.

Indien je een logo en huisstijl
of brandbook hebt ontvang ik
deze graag zo snel mogelijk.

Heb je foto's voor je website?
Zo ja passen deze bij je
huisstijl en zijn ze van goede
kwaliteit? Deel deze met mij.



De look en feel

Heb je naast je eigen foto's
ook rechtenvrije afbeeldingen
die je wil gebruiken? Sites
waar je deze kan vinden zijn
bijvoorbeeld pixabay.com,
pexels.com en unsplash.com

Indien je geen huisstijl hebt:
welke kleuren wil je
gebruiken? Tip! Gebruik
https://coolors.co om te kijken
wat je mooi vind



De look en feel

Kies maximaal 3 lettertypen
voor je website.  Tip! Gebruik
https://www.fontpair.co om te
kijken welke fonts bij elkaar
passen.

Zijn er bepaalde elementen
die je graag op je website wil?
Bijvoorbeeld een bewegende
banner, slideshow achtige
onderdelen, een tijdlijn of
bijvoorbeeld een video?



Tekst en inhoud

Bepaal welke pagina's je op je
website wil hebben. De
meeste websites hebben
minimaal een homepagina,
over mij/ons pagina, diensten
pagina en contactpagina.

Bedenk de titels, subtitels en
onderdelen die je op de
pagina's wil hebben.

Bedenk welke foto's en
elementen op welke pagina
moeten komen.



Tekst en inhoud

Schrijf de teksten voor de
verschillende pagina's volledig
uit. Let op spel en taalfouten!
Eventueel kan je tekst tegen
betaling worden nagekeken
en SEO proof worden
gemaakt door een copywriter.

Lever ook tekst aan voor je
algemene voorwaarden,
cookiebeleid en privacy policy.

Wat zijn de links naar je social
media pagina's?



Tekst en inhoud

Op welk e-mail adres kunnen
klanten jou contacteren?

Wat zijn je bedrijfsgegevens?
Denk ook aan je KvK en BTW
nummer.

Ben je telefonisch bereikbaar?
Zo ja op welk nummer?

Heb je al klantreviews? Zo ja
lever deze aan.



Technisch

Heb je al een website? Zo ja
wat is de url van de website?
Zo niet, wat mag de url van je
website worden? Op
https://www.vimexx.nl kun je
kijken of een domeinnaam
nog beschikbaar is.

Heb je al een hostingpakket
voor je website? Zo ja lever de
logingegevens aan.



Technisch

Heb je al Wordpress
website/installatie? Bezorg
me dan de logingegevens of
geef mij toegang tot de
beheeromgeving.

Welke koppelingen zijn
wenselijk? Denk aan een
betaalpagina, koppeling met
een programma om
automatisch mailings te
versturen, heb je weggevers
of wil je een
afsprakensysteem?



Met deze checklist zou je goed voorbereid
moeten zijn op de bouw van je nieuwe
website. 

Lever de materialen zo snel mogelijk en
zo compleet mogelijk aan. Pas zodra alle
benodigde gegevens binnen zijn kan ik
starten met de bouw van je website.

  .



Wat gaat het me kosten?
Elke website wordt op maat gemaakt om
deze reden zal ik altijd een persoonlijke
offerte maken. 

Wel bied ik een aantal standaard
pakketten aan met eventuele uitbreiding
voor een vaste prijs.

  .



Standaard website pakket
 

5 pagina's (geen webshop)
 

installatie Wordpress en webhosting
 

gepersonaliseerde responsive website 
 

caching-, SEO-, cookie- en beveiligingsplugin
 

Verwijzing naar je social media
 

€950,- excl. BTW
excl. kosten voor hosting en domeinnaam

.

Uitgebreid website pakket
 

10 pagina's (incl. webshop)
 

installatie Wordpress en webhosting
 

gepersonaliseerde responsive website 
 

caching-, SEO-, cookie- en beveiligingsplugin
 

Verwijzing naar je social media
 

€1550,- excl. BTW
excl. kosten voor hosting en domeinnaam

.



Extra pagina (geen webshop)
 

€75,- excl. BTW

Koppeling met e-mail programma 
 

€75,- excl. BTW

Koppeling Google Analytics 4
 

€75,- excl. BTW

Onderhoud: back-ups, updates, rapportage en
troubleshooting n.a.v. updates

 
€20,- excl. BTW per maand

Support abonnement van 5 uur per maand voor
al je wensen, aanpassingen en uitvoeringen

 
€300,- excl. BTW per maand



Heb je nog vragen of aanvullende wensen?
Neem dan even contact met me op zodat we
dit kunnen bespreken. 

Je kan me bereiken via info@enerva.eu. 
 

Via mijn website kan je ook het
contactformulier gebruiken, bellen of een

WhatsApp bericht sturen.

www.enerva.eu

You ready?!

Volg mijn social media
kanalen voor meer tips

https://www.instagram.com/enerva.eu/
https://www.linkedin.com/in/guiliana/
https://www.facebook.com/enerva.eu/
http://www.enerva.eu/

