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Wat leuk dat je interesse hebt in een samenwerking met Visibly Yours voor jouw leuke
en ambitieuze (onderwerp) project. Ik weet hoe moeilijk het is om voor je bedrijf een
goede match te vinden uit een oerwoud van aanbieders. Maar... challenge accepted
wat mij betreft.

Voor mij staat altijd voorop dat mijn klant 100% tevreden is met het eindresultaat en
dat wij beide terug kunnen kijken op een hele fijne samenwerking.  Ik stel mezelf op
als een toegankelijk persoon die graag proactief meedenkt met jou over de te nemen
stappen voor groei en online zichtbaarheid voor (naam bedrijf).

Om dit te bereiken is het belangrijk dat beide partijen weten wat er van elkaar
verwacht mag worden.
Met dit informatiepakket laat ik graag zien wat ik voor (naam bedrijf) kan doen en hoe
dit jou helpt om optimaal online zichtbaar te zijn. 

Beste naam klant, Introductie

Heb je na het lezen nog vragen? Je kan altijd contact opnemen met mij via
onderstaand telefoonnummer of Emailadres.
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(voorbeeld tekst)Ik kan voor-  en in overleg met jou een website maken die bijdraagt aan
het aantrekken van meer klanten.

 Met deze website val je op tussen al je concurrenten en naar de klant straal je uit dat jij
diegene bent die je klant nodig heeft.

Het doel van dit project is het creëren van een professionele, moderne (gebruik dezelfde
woorden als C in kennismakingsgesprek) en gebruikersvriendelijke website voor naam
bedrijf .

Hoe kan Visibly Yours helpen

Wat heeft (naam bedrijf) nodig

Tijdens ons kennismakingsgesprek op (datum zoomgesprek) j.l. bespraken wij jouw
wens om 
(voorbeeld tekst) verder te groeien met (naam bedrijf).

Ik begrijp helemaal dat je het liefst bezig bent met helpen van jouw klanten en dat
technische zaken als website maken en online zichtbaarheid niet meteen jouw ding zijn.

Gelukkig voor jou, is al dat website en marketinggedoe wel mijn passie.
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Regelen Hosting en Domeinnaam

Schrijven van teksten

Verzorgen van afbeeldingen

Ontwerp van logo en huisstijl

Extra modules zoals omschreven op de website van VY
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06 - 432 47 494 info@visiblyyours.nl

Overige diensten wel/niet inbegrepen
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Inhoud website

wat is niet inbegrepen 

Webdesign basispakket bestaande uit: 

 Uitgebreide intake om alle ins- en outs te bespreken

 Website ontwerp in overleg en goedgekeurd door (naam bedrijf)

WordPress website (CMS) met Elementor Pro

Responsive, geschikt voor alle beeldschermen

Basis optimalisatie voor Google, wat betreft vindbaarheid en

laadsnelheid

 Maximum van 5 pagina’s gevuld met door (naam klant)

aangeleverde tekst en afbeeldingen

Diverse functies als een contactformulier, social icons, foto

gallerij of slider, in overleg

2 correctierondes; waarbij (naam klant) één week de tijd heeft

om aanpassingen door te geven

Handleiding om de website zelf te kunnen onderhouden en

aanpassen. 

 
 



Om je website op internet te
kunnen plaatsen heb je een
domeinnaam en hostingprovider
nodig.  Ik kan je hiervoor
SiteGround aanbevelen. Is dit wat
ingewikkeld? Dan kan ik het
regelen voor je.

Hosting en Domeinnaam

Nog geen logo voor (naam
bedrijf) en ook geen idee welke
kleurcombinaties en lettertypen
te gebruiken voor de site? VY
kan ook je huisstijl ontwikkelen.
Ik doe dit binnen het ontwerp
programma Canva.

Logo en huisstijl

Schrijven van websiteteksten is

niet zo makkelijk. Hoe spreek je

jouw sitebezoeker zodanig aan dat

deze ook klant bij jou wil worden.

Tekst op internet moet duidelijk,

to the point en actief geschreven

zijn. Ik help jou hier bij.

Teksten schrijven

Binnen het webdesign pakket
is een basis zoekmachine
optimalisatie (ook SEO
genoemd) inbegrepen.
 Met deze service halen we
alles uit de kast om boven je
concurrenten uit te stijgen.

Hoger in Google
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Heb je zelf geen foto’s om

bij te plaatsen op de site

dan kan VY online op zoek

gaan naar (gratis) foto’s

geschikt voor jouw website.
 

Stockfoto's zoeken

Aanvullende service 

Naast het maken van een website kan Visibly Yours ook andere zaken
uit handen nemen voor naam bedrijf .
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We gaan beginnen 

Stap 1  

Huiswerk 

Stap 2  

Strategiegesprek 

Stap 3 

Homepage ontwerp 

Stap 4 

Bouwfase website 

Stap 5 

Testfase  

Stap 6 

De livegang 

Stap 7 Jouw nieuwe website kan “live” wanneer wij
beiden tevreden zijn met het eindresultaat.
(Naam domein) wordt nu verhuist naar je eigen
domein.   Alle rechten van (naam domein) gaan nu
over naar (naam bedrijf)
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Stappenplan
Op dit moment hebben wij al de 1e stappen gezet tijdens ons
kennismakings gesprek en met de informatie uit dit voorstel. 

Wanneer je akkoord bent met dit voorstel krijg ik
graag je schriftelijke bevestiging dat je verder wilt
via mailadres info@visiblyyours.nl.

Na je akkoord stuur ik een welkomstpakket met daarin:
1. het contract ter ondertekening 
2. een vragenlijst
3.  te leveren diensten door VY
4. een factuur voor aanbetaling van 50%.

Zodra ik de ingevulde vragenlijst retour heb
gekregen gaan we nog eens om de “virtuele
tafel” zitten om alles goed door te spreken

Ik maak een ontwerp voor de "home"pagina. Je
krijgt dan een week de tijd om feedback er op te
geven. Ben je tevreden, dan gaan we door naar de
volgende stap.

De hele website wordt ontworpen en gevuld met
alle content en functies. Alleen in Desktop/laptop
versie. Je krijgt dan wederom een week de tijd om
je feedback te geven.

De site wordt nu ook aangepast voor mobiel en
tablet en kritisch bekeken en getest in
verschillende browsers en beeldschermen. Ook jij
krijgt uiteraard de mogelijkheid de website te
checken. 
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Huiswerk 
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Uiteraard beschikt VY ook over Algemene Voorwaarden. Maar hieronder beschrijf ik,
in gewoon Nederlands, de belangrijkste voorwaarden en afspraken die van
toepassing zijn op VY.

Een aantal afspraken vooraf

Levering van diensten door VY:

VY zal zich volledig inzetten om de werkzaamheden uit te voeren, zoals omschreven
onder de kop “inbegrepen dienstverlening”. Deze werkzaamheden worden vastgelegd
in een overeenkomst tussen VY en (naam klant) .

Leveringstermijn:

De termijn waarbinnen VY de werkzaamheden zal afronden is te beschouwen als
richtlijn en is mede onder voorbehoud van overmacht als bijv. ziekte.

Inzet van (naam klant)

VY heeft een aantal zaken van je nodig om de werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren. (naam klant) zal zich inzetten om de volgende zaken aan te leveren binnen de
gevraagde termijn. 
• Volledig ingevulde vragenlijst; ook nodige inlogcodes en accountgegevens 
• Aanleveren van logo en overige huisstijl, indien aanwezig
• Wanneer van toepassing; content in de vorm van teksten en afbeeldingen die op de
website geplaatst moeten worden.
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Vertrouwelijkheid:

Alle persoonlijke en bedrijfsgegevens (bijv. accountgegevens van
Google of Social Media) die VY nodig heeft om de werkzaamheden uit
te kunnen voeren zullen uiterst vertrouwelijk door VY worden
behandeld en absoluut niet gedeeld worden met derden.

Inlevertermijnen:

Om een goede doorstroom van het project te bevorderen geldt voor de volgende
formulieren een inlevertermijn van 2 weken na dagtekening.
• overeenkomst, ingevuld en ondertekend 
• de vragenlijst, 
• wanneer van toepassing; content in de vorm van huisstijl, teksten en foto’s 
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Aansprakelijkheid:

VY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de website veroorzaakt door
onderhoud/aanpassing van eigenaar zelf, website hackers of spam/malware. 

VY behoudt zich het recht voor om onderdelen van dit project in tekst en beeld te
gebruiken op haar eigen website ten behoeve van de portfolio van VY. Dit zal in overleg
met de klant gaan en volgens de richtlijnen van de privacywetgeving. VY plaatst de
eigen bedrijfsnaam met link naar website VY vanaf footer (naam domein)

Eigendom:

Na oplevering gaan alle rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van (website
domeinnaam) van (naam bedrijf) over naar de eigenaar; (naam klant). 
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Feedback/correctie termijnen:

(Naam klant) heeft recht op twee feedback/correctie rondes, die bij de kosten
inbegrepen zijn. (hier wordt niet de testfase bedoeld). De termijn waarbinnen
er onbeperkt feedback en aanpassingen doorgegeven kunnen worden voor de
website bedraagt één week. 
Bij gevraagde aanpassingen buiten deze week om, geldt het huidige uurtarief
van € 50,00 per gewerkt uur. 

Betaling:

De kosten voor het websitepakket dienen voldaan te worden in 2 termijnen.

• aanbetaling van 50% voorafgaand aan de start van het project.
• restant betaling van 50% voorafgaand aan de officiële verhuizing van de website op
het domein van (naam bedrijf).

Een betalingsregeling kan in overleg met VY worden opgesteld. Dit wordt per situatie
bekeken en is enkel ter beoordeling van VY.

Vervolg afspraken

Tijdlijn project

Hoe lang een project zal duren is afhankelijk van meerdere factoren. Dat maakt een
prognose doen erg lastig. Maar wanneer alle nodige gegevens aanwezig zijn hoeft het
bouwen van de website zelf niet lang te duren. Dit zal op een later tijdstip met (naam
klant) besproken worden. 



€ 795,00Totaal
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Ga je akkoord?
Geef dit dan door via

Dit voorstel is geldig tot (datum over 2 weken). Graag hoor ik
binnen deze termijn van je. 

Website pakket € 795,00

Dienst 2 € 795,00

Dienst 3 € 795,00

Kosten

Alle werkzaamheden, zoals besproken in dit voorstel, zijn inbegrepen in de kosten
tenzij anders vermeld.

• Wanneer je na het lezen van dit voorstel nog vragen of opmerkingen hebt of iets
wilt veranderen, bel of mail mij gerust. Dit is slechts een voorstel en je zit nog
nergens aan vast.

• Wanneer je akkoord gaat met dit voorstel en wilt starten met onze
samenwerking is een schriftelijke bevestiging dat je akkoord bent via
info@visiblyyours.nl genoeg. 

• Je ontvangt dan een welkomstpakket met daarin de overeenkomst ter
ondertekening, afspraken, voorwaarden en overige nuttige zaken.
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De volgende stap
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