Website op maat - Startersgids

Volledig ontzorgd met een Website op maat
Jij weet als geen ander het belang van een goede website voor je
onderneming, vereniging of uit de hand gelopen hobby. Maar het
lukt je na een aantal pogingen nog steeds niet om zelf een goede
website te maken. Naar een websitebouwer gaan vind je te duur. Je
handige neefje heeft het altijd te druk. Website op maat is voor jou
de oplossing.
Ons Website op maat pakket is standaard uitgerust met alles wat je
nodig hebt om een moderne website te maken en te onderhouden.
En het mooiste van alles, wij maken hem voor je.
Website op maat is, in tegenstelling tot veel andere aanbieders, wel
standaard inclusief:
# Teksten en afbeeldingen, tot wel 10 pagina’s.
# SSL en e-mail inbegrepen zonder meerkosten.
# Correcties na oplevering zijn kosteloos, we laten je niet in de
steek.
In deze startersgids ontvang je meer informatie over het product,
onze dienstverlening, de kostenopbouw en aansprekende
voorbeelden. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Ons product heeft alles wat je nodig hebt!
Wat mag je allemaal verwachten van het Website op maat pakket?
In ieder geval dat je een veilige, moderne en responsive website
krijgt opgeleverd die is afgestemd op jouw wensen.
Veelzijdige vormgeving
Wij bouwen jouw website zodat jij dat niet zelf hoeft te doen
Responsive webdesign dus perfect op pc, mobiel en tablet
Maatwerk vormgeving in onze succesvolle ontwerp sjablonen
Door een professionele vormgever perfect opgemaakt
Flexibele contentblokken op de homepage
Volledig in je eigen huisstijl dus 100% uniek
Inclusief professionele foto’s via Unsplash
Dynamische slideshows voor wat beweging

Eenvoudig beheersysteem (CMS)
Gebruiksvriendelijk CMS waar je van gaat houden
Gebruikers kunnen worden toegevoegd indien gewenst. Standaard 1 gebruiker
Geoptimaliseerd voor tablet. Dus ook via je tablet je website updaten
Geen technische kennis nodig, het is écht eenvoudig
Echt alle inhoud kan je aanpassen, dus niet alleen tekst
Preview functie: bekijk het resultaat (per apparaat) voor publicatie
Back-up functionaliteit aanwezig
Veilig & stabiel
Technisch geoptimaliseerd voor Google
Razendsnel in lijn met vereisten van Google Page Speed
Subpagina’s & dropdownmenu’s voor nog meer pagina’s
YouTube video’s kunnen eenvoudig worden geplaatst
Call-to-action knoppen maken
Widgets invoegen voor nog meer dynamiek

Modules en functionaliteiten
Eenvoudige teksteditor die zeer intuïtief werkt
Rijen kopiëren is mogelijk, dus content is herbruikbaar
Foto album module voor een mooie galerij
Formulieren module om formulieren te maken en plaatsen (incl. autoresponder)
Blog module waarmee je eenvoudig je blog bijwerkt
Meertaligheid om je website in meerdere talen te tonen
Ledenmodule (inclusief login) voor afgeschermde pagina’s
Social share knoppen zodat bezoekers jouw content delen
Mapbox om routekaart weer te geven
Custom HTML invoegmogelijkheid

SEO & vindbaarheid
Koppeling met Google Analytics
Zoekmachinevriendelijke URL’s
Keywordchecker: stel per pagina de juiste keywords in
Meta informatie instellen voor de juiste weergave in de zoekmachines
Automatische sitemapgenerator
Redirects instellen voor het vervangen van oude URL’s
Alternatieve URL’s instellen is mogelijk
404’s monitoren vanuit overzichtelijke statistieken

Hosting, service en updates
Onbeperkte service per e-mail of telefoon
Reactie garantie binnen 48 uur
Eigen domeinnaam verhuizen of registreren
Onbeperkte opslagruimte voor je website op basis van FUP (Fair Use Policy)
2GB opslag voor e-mail en onbeperkt e-mailadressen aanmaken
Office365 / Exchange / Google Apps koppelingen mogelijk
Dagelijkse backup voor de zekerheid
Periodieke technische updates voor Google
Altijd als eerste veiligheidsupdates voor je website

Laat je niet gek maken. Alles is inclusief!
Gratis SSL-certificaat
Inclusief webteksten schrijven op basis van jouw input en wensen
Bij ons zijn er 10 pagina’s opgemaakt. Bij anderen slechts 3-5 en meerprijs per pagina
Supersnelle website geoptimaliseerd voor Google Pagespeed
Onbeperkt aantal correcties door ons. Of zelf eenvoudig veranderingen doorvoeren

“In mijn business is het noodzakelijk om een
goede website te hebben. Door Website op Maat
van Mijndomein heb ik nu een website waar ik met
trots over vertel en laat zien.”
Petra - www.goedkopedroomvakanties.nl

Binnen 14 dagen online met je eigen website
Het proces van briefing tot een website die live staat op je eigen
domein, uitgelegd in een paar eenvoudige stappen.

1. Oriëntatie en intake
Uiteraard dien je van tevoren goed te oriënteren voordat je besluit
tot aanschaf van de Website op maat. Wat zijn precies je wensen,
waarom is het tot nu toe nog niet gelukt om je website tot stand te
brengen en welke vergelijkbare opties zijn er nog meer? Het team
van Website op maat helpt je hierbij graag verder om alle specifieke
vragen te beantwoorden. Ga naar onze website en laat weten dat je
graag meer informatie wilt, dan nemen we op korte termijn contact
met je op.

Een Website op maat is niet in alle gevallen de beste oplossing.
Ben je op zoek naar het ontwikkelen van een uitgebreide webshop,
dan is Website op maat niet geschikt voor jou. Heb je hele
specifieke wensen met betrekking tot functionaliteiten die invloed
hebben op de bedrijfsvoering, dan is het ook goed om vooraf te
informeren of wij dat kunnen bieden. In veel andere gevallen kun je
prima terecht bij Website op maat. En bespaar je al snel enige
honderden euro’s ten opzichte van alternatieve mogelijkheden om
een volledige website te ontwikkelen.
2. Aanschaf
De aanschaf van het Website op maat pakket is eenvoudig mogelijk
via www.mijndomein.nl. Je kiest de domeinnaam die je wilt gaan
voeren voor je Website op maat. Vervolgens selecteer je het pakket
Website op maat en na het afrekenen wordt alles in gang gezet
zodat we snel met elkaar kunnen werken aan het realiseren van je
website.
Heb je al een domeinnaam bij Mijndomein waarop je Website op
maat wilt gaan voeren? Geen probleem. Stuur een mailtje naar
websiteopmaat@mijndomein.nl met je wens en wij helpen je door
het aanschafproces.
Al een bestaande website die niet echt van de grond komt waar je
nu stappen mee wilt zetten? Ook geen probleem. Met elkaar gaan
we kijken welke elementen (teksten, afbeeldingen) we kunnen
gebruiken voor de nieuwe website. Het is wel van belang dat je
domeinnaam bij Mijndomein is geregistreerd om je verder te
kunnen helpen. Heb je hier vragen over, stuur dan gerust een
mailtje naar websiteopmaat@mijndomein.nl en we helpen je verder.
We werken met hele scherpe prijzen en je mag er vanuit gaan dat
er geen aanvullende kosten worden berekend dan zijn aangegeven.
Daarom is het bij ons wel noodzakelijk om vooraf de aanschafprijs

te voldoen. Om alvast een beeld te krijgen bij wat je mag
verwachten, is het altijd mogelijk om een intakegesprek aan te
vragen. Dan weet je van tevoren waar je aan toe bent.
Let op: veel partijen proberen je binnen te halen met een lage prijs
waarbij je naderhand nog allerlei extra kosten aan je broek krijgt.
Wij doen dat niet. Je betaalt eenmalig een bedrag voor de
ontwikkeling van je site. Verder betaal je per jaar de domeinnaam
en een maandbedrag. Van dit maandbedrag zorgen wij voor al het
onderhoud, systemen up-to-date, correcties doorvoeren, etc. Ook
de hosting van de website en SSL zijn in dit maandbedrag
inbegrepen. Gemiddeld blijft een website 2 tot 3 jaar actueel. Tel het
geheel maar eens op en je zult zien dat de kosten meevallen voor
een goed werkende website. En na die tijd kunnen we je natuurlijk
altijd bij staan voor een make-over van de site tegen een eerlijke
prijs zodat die weer jaren vooruit kan.
3. Briefing
Je bent nu de trotse eigenaar van een Website op maat! Samen
met jou gaan we er voor zorgen dat het een fantastische website
wordt die past bij jouw wensen.
Onze projectmanager neemt contact met je op. Gezamenlijk
doorlopen jullie een briefing zodat duidelijk wordt hoe jij de website
wilt hebben. We vragen je daarbij ook om bestaande teksten en
afbeeldingen aan te leveren die passen bij jouw uitstraling. Heb je
geen teksten of afbeeldingen? Geen probleem. Zelf hebben we
tekstschrijvers in ons team zitten en vormgevers die met elkaar je
website goed laten aansluiten op je wensen. Na de briefing gaat dit
team, inclusief het technische team van webbouwers, aan de slag
om de eerste versie van je website op te leveren.

4. De eerste en tweede versie
De eerste versie van je website wordt opgeleverd in een afgesloten
omgeving. Jij bepaalt wie op dit moment de website al mag zien
zodat je in alle rust je feedback kunt geven. Tijdens de preview zie
je direct hoe de website op pc, tablet en mobiel er uit ziet. Wel zo
handig!
Na de eerste ronde correcties is er nog ruimte voor een tweede
ronde. Op die manier kunnen we goed de feedback verwerken en
krijg je een website waar je trots op bent. Mocht je na livegang nog
verdere correcties hebben, dan pakken we die gewoon op. Om ons
en jezelf te dwingen om te komen tot een website waar je mee naar
buiten kunt treden, is het aantal correctierondes in de ontwerpfase
op twee gemaximeerd. Een website is immers nooit volledig af in
deze tijd maar je moet wel naar buiten om te zien wat werkt en
vervolgens dit beter te maken.
5. Website live!
Een spannend moment. Je hebt ons een akkoord gegeven en we
zetten je website live! Een geweldige prestatie, want het is je gelukt
om een website live te zetten waar je trots op kunt zijn! Tijd om al je
vrienden er op te wijzen en ze te sturen naar het domein waar je
website op draait.
Dit is ook het moment dat je binnen Mijn account van Mijndomein je
website kunt benaderen. Zo heb je direct toegang tot alle
onderdelen en kun je zelf aanpassingen maken als je dat wenst.
Uiteraard kun je ze ook aan ons doorgeven en dan passen wij het
voor je aan. Dit is ook het moment om de e-mailadressen aan te
maken die horen bij je e-mailaccount. Op deze manier kom je
professioneel over en weet iedereen direct waar je nieuwe website
te vinden is.

Patricia en Emmy van www.soldpepper.nl lieten ook een website bouwen en zijn hier
hartstikke tevreden mee. Bekijk de website voor het resultaat.

Professionele website voor een scherpe prijs
Het Website op maat pakket biedt een professionele website tegen
een scherpe prijs. Hieronder zie je de kosten van dit pakket:
Alle prijzen zijn inclusief btw
Aanschafprijs

€499,- eenmalig

Domeinnaam

€9,- per jaar*

Hosting, service en onderhoud

€45,- per maand

* De prijs van een domeinnaam is afhankelijk van de domeinextensie die je kiest. Een .nl domein kost
regulier €9,- per jaar. Vaak zijn er bij Mijndomein domeinnamen in de aanbieding voor een prijs vanaf €1,voor het eerste jaar.

Ook Hans van www.fabercommunicatie.nl liet zijn website door Mijndomein maken
en is tevreden. “Ik hoef niet om te kijken naar onderhoud en mijn website is mooi
responsive op meerdere apparaten.“

Klinkt goed maar hoe zit het dan met…
Sinds de start van deze nieuwe dienst voor Mijndomein in maart
2017 hebben we al veel reacties gekregen van onze klanten.
Gelukkig heeft dit er toe geleid dat we al een geruim aantal klanten
aan een professionele website hebben kunnen helpen. En we
hebben ook een beter beeld gekregen van de vragen die leven.
Onderstaand een beknopt overzicht van de veelgestelde vragen.
Kan ik nog wel zelf mijn website beheren?
Je kunt zelf eenvoudig simpele aanpassingen doen aan je website,
zoals plaatjes aanpassen en tekst aanpassen. Wil je grotere
aanpassingen doen (de stijl van je site) dan staat ons team voor je
klaar!
Zijn er geen verborgen kosten?
Nee, er zijn geen verborgen kosten. Je weet dus precies waar je
aan toe bent.
Hoe lang zit ik er aan vast?
De minimale contractperiode is 12 maanden. Hierna is het
maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
Waarom moet ik al vooraf betalen?
We incasseren het eenmalige bedrag in 1x en niet in twee delen.
Dat is een bewuste keuze omdat de ervaring leert dat klanten die
hebben betaald, meer geneigd zijn om goed mee te werken aan het
opleveren van de website. Daarnaast beginnen de kosten bij ons
ook direct te lopen als de Website op maat is aangeschaft. Het
team dat werkt aan je website, wil natuurlijk ook graag aan het eind
van de maand betaald worden.

Hoe lang duurt het voordat mijn website klaar is?
We zijn in staat om binnen 14 werkdagen op te leveren. Maar dit is
natuurlijk van verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld of we
je direct kunnen bereiken en we de gevraagde informatie op tijd
verkrijgen. Als alles loopt volgens schema, dan is 14 werkdagen
zonder problemen haalbaar. Het is ook geen probleem als je er iets
langer de tijd voor wilt nemen.
Antwoord op meer vragen vind je op www.mijndomein.nl/
websiteopmaat
Wacht niet langer, start vandaag nog met je eigen Website op maat.
We helpen je graag verder.
Team Website op maat
Mijndomein

