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Verloop  

Het verloop - Website 

Natuurlijk wilt u weten hoe het exacte verloop van uw website zal gebeuren. Hier zal men u meer 

uitleg geven over het verloop voor de aanmaak van uw website. 

1. Domein 
De eerste stap is het kiezen van uw domeinnaam en uw hostingpakket.  

In de meeste gevallen zal u al een passende domeinnaam hebben voor uw bedrijf. Dit is een cruciaal 

onderdeel om uw naam te verspreiden over het internet.  

Deze aankoop wordt door ons gedaan en zit in het startpakket. Het domein wordt voor 1 jaar gehuurd. 

Dit dient ook Jaarlijks vernieuwd te worden. 

2. Hosting 
Een domeinnaam hebben is één zaak. Nadien hebben we een hostingpakket nodig, hierbij installeren 

we een server toegewijd voor u. Dit is nodig om uw website online te zetten. 

Eenmaal we zowel het domein hebben, alsook de hosting, koppelen we beide zaken aan elkaar.  

Deze aankoop wordt door ons gedaan en zit in het startpakket. De hosting wordt voor 1 jaar gehuurd. 

Dit dient ook Jaarlijks vernieuwd te worden.. 

3. Voorbeelddesign 
Elke persoon heeft zijn eigen voorkeuren. Om iedereen gerust te stellen vragen we van u minstens 3 

voorbeeldwebsites die u het meest bevallen.  

Hierbij is het belangrijk dat we een goed zicht hebben op de Homepagina, Contactpagina. Natuurlijk, 

hoe meer info, hoe beter. 

4. Aanmaak design 
Nu begint het echte werk! In deze fase gaan wij het design voor uw website aanmaken en 

optimaliseren.  

Om uw website uw eigen te maken, dienen we te beschikken over wat gegevens van u: 

• Foto’s die u wenst te gebruiken 

• Tekst die u wenst gebruiken 

• Uw logo 
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5. Feedbackfase 1 

In samenspraak met u spreken we een eerste feedbackdatum af. Wij zorgen ervoor dat tegen deze 

datum het design van uw website klaar is. Indien u aanpassing wilt doorvoeren kan u deze op dit 

moment doen. Op dit moment spreken we ook een nieuwe datum af voor de volgende feedbackfase.  

6. Verdere aanmaak design 
Met de Feedback die we van u hebben gekregen gaan we verder met de opbouw van uw website. 

Hierbij zetten we alles netjes klaar zodat de website live zou kunnen komen. 

7. Feedbackfase 2 
In het StartPakket overlopen we hier de laatste aanpassingen die dienen te gebeuren voor we live 

gaan. Van zodra men akkoord is over de laatste aanpassingen, gaat de website online komen.  

8. Live 
Na dat de laatste aanpassingen zijn gebeurt komt de website online. Van zodra de website online 

staat, krijgt u een melding van ons.  

9. Feebackfase na live 
Indien u wenst kan u na de livegang nog enkele aanpassingen doorvoeren. Hierbij komen we samen 

om te bespreken wat u precies nog wilt veranderen.  

9.1 SEO 
SEO zorgt ervoor dat uw website eenvoudig en snel gevonden kan worden via Google, Bing en andere 

zoekmachines. In de standaard opmaak van een website zorgen we ervoor dat uw website 

geïndexeerd is in Google en dat u zo vindbaar bent op Google. 

Voor een meer geavanceerde aanpak, werken we samen met Grizzly. Hierbij kunnen we uw website 

optimaliseren zodat uw website het beste gevonden kan worden in Google. Hiervoor wordt een 

meerprijs gevraagd naargelang uw wensen. 

  

https://www.grizzlymarketing.be/
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Het verloop – e-commerce 

Natuurlijk wilt u weten hoe het exacte verloop van uw e-commerce zal gebeuren. Hier zal men u meer 

uitleg geven over het verloop voor de aanmaak van uw website. 

1. Domein 
De eerste stap is het kiezen van uw domeinnaam en uw hostingpakket.  

In de meeste gevallen zal u al een passende domeinnaam hebben voor uw bedrijf. Dit is een cruciaal 

onderdeel om uw naam te verspreiden over het internet.  

Deze aankoop wordt door ons gedaan en zit in het startpakket. Het domein wordt voor 1 jaar gehuurd. 

Dit dient ook Jaarlijks vernieuwd te worden. 

2. Hosting 
Een domeinnaam hebben is één zaak. Nadien hebben we een hostingpakket nodig, hierbij installeren 

we een server toegewijd voor u. Dit is nodig om uw website online te zetten. 

Eenmaal we zowel het domein hebben, alsook de hosting, koppelen we beide zaken aan elkaar.  

Deze aankoop wordt door ons gedaan en zit in het startpakket. De hosting wordt voor 1 jaar gehuurd. 

Dit dient ook Jaarlijks vernieuwd te worden. 

3. Voorbeelddesign 
Elke persoon heeft zijn eigen voorkeuren. Om iedereen gerust te stellen vragen we van u minstens 3 

voorbeeldwebsites die u het meest bevallen.  

Hierbij is het belangrijk dat we een goed zicht hebben op de Homepagina en Contactpagina. 

4. Aanmaak Producten 
Voor een e-commerce hebben we uw producten nodig die u wenst te verkopen. Van zodra we uw 

producten & details van de producten heeft, kan men hiermee aan de slag. 

• Naam product 

• (Korte) omschrijving 

• Categoriëen 

• Opties per categorie 

5. Aanmaak design 
Nu begint het echte werk! In deze fase gaan wij het design voor uw website aanmaken en 

optimaliseren.  

Om uw website uw eigen te maken, dienen we te beschikken over wat gegevens van u: 

• Foto’s die u wenst gebruiken 

• Tekst die u wenst gebruiken 

• Uw logo 
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6. Feedbackfase 1 

In samenspraak met u spreken we een eerste feedbackdatum af. Wij zorgen ervoor dat tegen deze 

datum het design van uw website klaar is. Indien u aanpassing wilt doorvoeren kan u deze op dit 

moment doen. Op dit moment spreken we ook een nieuwe datum af voor de volgende feedbackfase.  

7. Verdere aanmaak design & producten 
Met de Feedback die we van u hebben gekregen gaan we verder met de opbouw van uw website. 

Hierbij zetten we alles netjes klaar zodat de website live zou kunnen komen. 

8. Feedbackfase 2 
In het StartPakket overlopen we hier de laatste aanpassingen die dienen te gebeuren voor we live 

gaan. Van zodra men akkoord is over de laatste aanpassingen, gaat de website online komen.  

9. Live 
Na dat de laatste aanpassingen zijn gebeurt komt de website online. Van zodra de website online 

staat, krijgt u een melding van ons.  

9.1 Feebackfase na live 
Indien u wenst kan u na de livegang nog enkele aanpassingen doorvoeren. Hierbij komen we samen 

om te bespreken wat u precies nog wilt veranderen.  

9.2 SEO 
SEO zorgt ervoor dat uw website eenvoudig en snel gevonden kan worden via Google, Bing en andere 

zoekmachines. In de standaard opmaak van een website zorgen we ervoor dat uw website 

geïndexeerd is in Google en dat u vindbaar bent op Google. 

Voor een meer geavanceerde aanpak, werken samen met Grizzly. Hierbij kunnen we uw website 

optimaliseren zodat u het beste gevonden kan worden in Google. Hiervoor wordt een meerprijs 

gevraagd naargelang uw wensen. 

9.3 Betalingsysteem 
We implementeren voor u ook een betalingssysteem zodat klanten meteen kunnen uitchecken en 

betalen. Het gebruikte platform hiervoor is Mollie.  

We gebruiken Mollie omdat dit bedrijf ons de beste prijs/kwaliteit levert. De extra kosten die 

hiermee gepaard gaan is voor de klant. Voor een concreet zicht op de prijzen kan u hun pagina met 

de tarieven raadplegen. https://www.mollie.com/be/pricing?country=be&currency=EUR 

 

https://www.grizzlymarketing.be/
https://www.mollie.com/be
https://www.mollie.com/be/pricing?country=be&currency=EUR
https://www.mollie.com/be/pricing?country=be&currency=EUR

