
WEBDESIGN
Pakketten & Prijzen





Bouwen is 
vooruitzien

Een website laten maken doe je niet 

zomaar, het begint met een plan. Wat 

wilt u laten zien? Wat wilt u vertellen? 

Wat wilt u op de website hebben? 

Welke functie moet mijn website heb-

ben? In een gesprek proberen we een 

antwoord te vinden op deze vragen. 

Zodra dit bekend is, kunnen we de 

volgende fase in. We maken op basis 

van uw wensen een wireframe (bouw-

tekening), waarin we zichtbaar maken 

waar de informatie kan komen te 

staan. Aan de hand van uw wensen 

worden ook de diverse functionalitei-

ten in kaart gebracht en toegevoegd 

in de structuur voor de website. Dit 

wordt als het ware de blauwdruk voor 

de website. 

Look & Feel
Als de blauwdruk bekend is, kunnen 

we de look en feel van de website 

ontwerpen. Wat is het doel van de 

website? Hoe komt hij eruit te zien? 

Welke kleuren en lettertypen gaan we 

gebruiken? Welke uitstraling wilt u dat 

de website krijgt? Welke doelgroep wilt 

u aanspreken? Zodra ook de teksten 

en afbeeldingen gereed zijn kunnen 

we beginnen met de daadwerkelijke 

bouw van de website. We beginnen 

met de wordpress installatie en bou-

wen zorgvuldig en veilig de website 

op de hosting-provider van uw keuze. 

Mocht u nog geen hosting-provider 

gebruiken, dan kunnen wij u helpen 

bij het kiezen van een betrouwbare 

partij.

Wordpress
Wij bouwen onze websites in het CMS 

(Content Management Systeem) 

Wordpress. Wereldwijd maakt 64% van 

de websites met een CMS,  gebruik 

van Wordpress, het wordt dus breed 

ondersteund. Naast het CMS maken 

we ook gebruik van een commercieel 

thema en diverse commerciële plug-

ins die de functionaliteit van Word-

press nog verder uitbreiden.

Op basis van de vele aanvragen die 

we voor websites krijgen, hebben we 

de volgende pakketten opgesteld. U 

ziet hierbij in 1 oogopslag de verschil-

len tussen de pakketten en kunt daar-

door gemakkelijk de juiste afweging 

maken welk pakket bij uw bedrijf past.



Normaal

✓ 4-6 pagina’s

✓ Intakegesprek

✓ Wireframe ontwikkeling

✓ Look & Feel (ontwerp)

✓ Inrichten webdomein*

✓ Installatie wordpress

✓ Slider (beeld + tekst)

✓ SSL ready

✓ SEO ready (zoekmachine 

optimalisatie)

✓ Responsive (mobiel, tablet en 

desktop)

✓ Vullen met aangeleverde 

Content

✓ Premium thema t.w.v. € 60,-

✓ Uitgebreid contactformulier 

en/of pagina

✓ Portfolio/producten pagina 

16 items

✓ Cookie disclaimer

✓ Beveiliging

✓ Uitklapmenu

✓ Verhuizing

€ 3.250,- 

Uitgebreid

✓ 6-10 pagina’s

✓ Intakegesprek

✓ Wireframe ontwikkeling

✓ Look & Feel (ontwerp)

✓ Inrichten webdomein*

✓ Installatie wordpress

✓ Slider (beeld + tekst)

✓ SSL ready

✓ SEO ready (zoekmachine 

optimalisatie)

✓ Responsive (mobiel, tablet en 

desktop)

✓ Vullen met aangeleverde 

Content

✓ Premium thema t.w.v. € 60,-

✓ Uitgebreid contactformulier 

en/of pagina

✓ Portfolio/producten pagina 

24 items

✓ Cookie disclaimer

✓ Beveiliging

✓ Uitgebreid uitklapmenu

✓ Verhuizing

✓ Premium (betaalde) 

functionaliteits- plugin 

(bijvoorbeeld klanten login, 

vacature plugin of een 

eenvoudige webshop

✓ Wordpress instructie

€ 4.250,-

Basis

✓ One page 

✓ Intakegesprek

✓ Wireframe ontwikkeling

✓ Look & Feel (ontwerp)

✓ Inrichten webdomein*

✓ Installatie wordpress

✓ SSL ready

✓ SEO ready (zoekmachine 

optimalisatie)

✓ Responsive (mobiel, tablet en 

desktop)

✓ Vullen met aangeleverde 

Content

✓ Premium thema t.w.v. € 60,-

✓ Contactformulier

✓ Portfolio/producten pagina 

12 items

✓ Cookie disclaimer

✓ Beveiliging

✓ Menu (standaard)

€ 2.250,-v.a. v.a. v.a.

* Hosting dient door de klant zelf te worden geregeld en aangeschaft. Designstar kan hierin wel adviseren en de verdere inrichting hiervan verzorgen.



* Up-to-date uren worden in eenheden van 0,5 uur gerekend dit is ongeveer de tijd voorhet plaatsen van een nieuwsbericht

** Support uren worden berekend in eenheden van een kwartier

Veiligheid 
door 
(regelmatig) 
onderhoud

Basis Normaal Uitgebreid

Veiligheid

Wordpress updates 1 x per jaar 2 x per jaar maandelijks

Update plugins 1 x per jaar 2 x per jaar maandelijks

Aanpassen plugins ✓ ✓ ✓

Backup 1 x per jaar 2 x per jaar maandelijks

Up-to-date* 2 uur 5 uur 10 uur

O.a. nieuwsberichten plaatsen  
en/of wijzigingen aanbrengen

Support** 1 uur 2 uur 4 uur

Mail en telefonisch  
(werk dagen 8.00 - 17.00 uur)

✓ ✓ ✓

Totaal prijs per jaar  € 250,-  € 500,-  € 750,- 

Websites hebben onderhoud nodig. 

Wordpress is een open source software 

en wordt regelmatig geüpdatet. Dit 

kunnen veiligheidsupdates zijn of het 

toevoegen van nieuwe functionali-

teiten. Een goed onderhouden Word-

press website loopt door de veilig-

heidsupdates uit te voeren niet het 

risico om te worden gehackt of voor-

zien van malware waarbij uw website 

kan worden geblacklist door Google of 

erger, uit de lucht worden gehaald. Wij 

zorgen ervoor dat uw website soepel 

en veilig blijft werken door regelmatig 

op gezette tijden voor u in te loggen 

en deze updates voor u uit te voeren. 

Zo wordt u volledig ontzorgd en blijft 

u verzekerd van een bereikbare en 

soepel werkende website.

Welk niveau van onderhoud en veilig-

heid u wenst, kunt u zelf aangeven 

door te kiezen voor een van de onder-

houdsmodules.



Een foto 
zegt meer 
dan 1000 
woorden....

Foto's zijn vaak de bepalende factor 

op een website. Moderne websites 

maken veelal gebruik van paginavul-

lende beelden. Doordat deze beel-

den zo'n prominente plek innemen 

op de website is het van groot belang 

dat dit kwalitatief goede foto's zijn 

die de juiste professionele uitstraling 

geven die past bij uw bedrijf.

In onze fotostudio kunnen close-up 

beelden met ideale en consistente 

belichting en verschillende achter-

grondkleuren geschoten worden. Dit 

is met name belangrijk voor gebruik in 

webshops.

Als u uw website laat ontwerpen bij 

Designstar heeft u als voordeel dat 

wij onze huisfotograaf langs kunnen 

laten komen voor een fotoreportage, 

waarvan de unieke en authentieke 

beelden perfect zullen aansluiten bij 

het ontwerp dat onze webdesigner 

voor u heeft ontworpen. Deze beelden 

kunt u daarnaast ook gebruiken op 

uw social media kanalen en in al uw 

promotiemateriaal. Hiermee creëert u 

herkenbaarheid, rust en eenheid. 

Fotografie; één dagdeel
vanaf 

€ 450,-



WIJ ZORGEN 
DAT UW WEBSITE 
ERUITSPRINGT...
u heeft immers maar  
één kans voor een  
eerste indruk!
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