
	
	
	

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW - Webb Solutions BE 0806 486 110 
Zie webb.be/av of keerzijde voor onze algemene voorwaarden 

BESTELBON 

Naam contactpersoon: …………………………………………………………………………………… Datum: _____ /_____ / _____ 
Bedrijfsnaam: ……………….………………………………………….    Ondernemingsnummer: ……….………….………………..….…. 
Facturatie-adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..………….............. 
Meeting-adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 
Tel.: ………………………………  Gsm: ………………………………………… E-mail: ………………..………………………………….…..…..… 
Domeinnaam: ........................................................................................................................................................ 
Wenst begeleiding bij opzeg huidige website-provider (J/N) + uitleg situatie + uiterste datum opzeg 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Website-realisatie 
Website-configuratie, met onbeperkt aantal pagina’s, in één taal (NL, FR of EN) € 900 € 900 
Persoonlijke begeleiding door uw projectmanager aan huis (of op kantoor / werf) € 600 € 600 
Opleiding CMS (Content Management Systeem: uw website gemakkelijk aanpassen) € 300 € 300 
Gepersonaliseerde vormgeving (aanpassingen in stijl / vorm / kleur / logo / foto) € 300 € 300 
Mobiele versie van uw website (Smartphone / Tablet) € 300 € 300 
Redactie teksten (800 woorden schrijven / 1600 herschrijven) € 300 € 300 
SEO-optimalisatie (Beschrijvingen & Titels) € 300 € 300 
Instellen Google-Places (Google Maps Platform) € 300 € 300 
Technische functie voor een extra taal (exclusief de vertaling zelf)  … x € 300  
Instellen Google-Adwords op 20 zoekwoorden (exclusief maandelijkse kosten) € 900  
Professionele fotograaf / Bedrijfsreportage (via externe partner) € 600  
Logo ontwerpen / Huisstijl / Visuele bedrijfsidentiteit (via externe partner)	 € 900  
Videoreportage / Bedrijfsvideo (via externe partner) € 1800  
Webshop / Producten-catalogus (via externe partner) € 1800  
Uniek grafisch webdesign (onze designer ontwerpt een unieke vormgeving op maat)  € 1800  
Totale éénmalige kost           50 % voorschot bij aanvang + 50 % bij oplevering                             € 
    
Licentie & Support (jaarlijkse kost) 
Support via telefoon en e-mail heel het jaar door voor al uw vragen rond uw website 
+ onbeperkt aantal website-aanpassingen (foto’s, teksten en pagina’s wijzigen) 
+ cms licentie + website hosting + beveiligde verbinding met SSL-certificaat + één domeinnaam 

 
€ 390 

� Eén Pro mailbox: € 5 per maand (ontvangen + versturen) 
� Eén Forward mailbox: € 2 per maand (enkel ontvangen) 

� Eén extra domeinnaam: € 2 per maand (.be)   

+ Totale jaarlijkse kost                                                                                                                                € 

 
De start kan voorzien worden vanaf ………………………………………………………………………………...volgens uw wensen. 
 
Mike Verloy 
0456 16 64 91 
mike@webb.be 

VOOR AKKOORD 
Voornaam, naam en handtekening: 


