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Webb Solutions 
E-marketing met diepgang
Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van websites voor éénmanszaken en KMO’s. Bent u op zoek 

naar een website-bouwer die een degelijke website realiseert met een minimale tijdsinvestering 

langs uw kant? Bij ons zit u goed. Wij geloven in de kracht van eenvoudige, doelgerichte websites.  

Zo houden we de kost laag en de kwaliteit hoog. 

 

Persoonlijke begeleiding

Uw website is uw digitaal visitekaartje. Hij moet potentiële klanten 

overtuigen en uw bestaande klanten aan u binden. Wij realiseren uw 

website op maat van uw bedrijf. Daarbij staat persoonlijke beleiding 

centraal. Uw persoonlijke projectmanager komt bij u ter plaatse langs 

om uw wensen in kaart te brengen. Hij zorgt ervoor dat uw website 

voorzien zal worden van de juiste teksten en een knap design.

Gebruiksvriendelijk CMS

Uw toekomstige website blinkt uit in gebruiksgemak. Niet alleen voor 

uw bezoekers, maar ook voor uzelf. Al onze websites zijn namelijk 

super-eenvoudig aan te passen. Ook al kent u helemaal niets van 

computers. Alle pagina’s van uw website beheert u eenvoudig via ons 

Content Management Systeem, of kortweg CMS. Bovendien zijn wij 

24/7 telefonische bereikbaar om u ondersteuning te bieden bij het 

aanpassen van uw website.

Professioneel webdesign

Wij houden van duidelijke en overzichtelijke websites. Onze graficus 

zorgt ervoor dat uw website er helemaal top zal uitzien. Heel wat 

van uw (toekomstige) klanten surfen met een smartphone en/of 

tablet naar uw website. Wij zorgen er voor dat uw website zich steeds 

automatisch aanpast zodat elke bezoeker een optimale versie te zien 

krijgt.

Uitstekende prijs-kwaliteit

U vindt onze prijzen terug op onze overzichtelijke bestelbon. Wij stel-

len u helder voor wat u mag verwachten. In tegenstelling tot andere 

websitebouwers zijn er bij ons geen verborgen kosten. U betaalt 

jaarlijks een klein en eerlijk bedrag voor het onderhoud, de hosting 

en onbeperkte ondersteuning, maar u wordt daarnaast niet gecon-

fronteerd met hoge maandelijkse kosten of onverwachte facturen 

wanneer u wijzigingen wenst of vragen stelt. 

Mobiel-vriendelijk
Computer, laptop, gsm of tablet? 

Uw bezoeker krijgt steeds de juiste versie te zien 

Eigen redactie
Zelf geen vlotte pen? Wij wel, van de titels tot de 

pagina-inhoud: wij zorgen voor de juiste woorden 

Word gevonden
Wij maken uw website zo Google-vriendelijk 

mogelijk door het gebruik van de juiste titels en 

beschrijvingen

Hosting & e-mail
Wij regelen alles. Van de domeinnaam van uw web-

site tot uw gepersonaliseerd e-mailadres 

Vindbaarheid
Google places trekt extra bezoekers aan. Wij helpen 

u met het instellen van Google Business 

Statistieken
Hoe doet uw nieuwe website het? Wij helpen u met 

de analyse en sturen bij waar nodig

Alles-in-één pakket 
 
Een professionele website is niet alleen de juiste kleuren, 
afbeeldingen en teksten. Wij gaan voor u net dat stapje 
verder ...

Wij staan steeds klaar voor u
24 / 7 bereikbaar
0478 400 100


