Webrooij webdesign, Egelantierlaan 31, 2015 KJ Haarlem
Tarieven
Het ontwerpen, hosten en onderhouden van een website hoeft niet duur te zijn. Wij werken met vaste prijzen
voor het ontwerpen van een website. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent. Een foto meer of minder
plaatsen of scannen van plaatjes/foto's kost niets extra's. U hoeft dus achteraf niet voor vervelende (financiële)
verrassingen te staan.
U kunt uw teksten digitaal of handgeschreven aanleveren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw website in foutloos
Nederlands wordt afgeleverd. Wilt u uw website ook in het Engels, Duits, Frans vertaald hebben, dan is dat
mogelijk. Wij kunnen zorgen voor vertalingen door ervaren taaldocenten. Prijzen voor vertalingen worden apart
geoffreerd.
Afhankelijk van het aantal pagina's dat uw website telt, variëren onze tarieven. Om u een idee te geven van de
mogelijkheden, ziet u hieronder een overzicht van de prijzen die wij hanteren.

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

➢ 1 hoofdpagina
➢ 2 overige pagina’s
➢ 1 foto per pagina
➢ 1 contactformulier
➢ 1 emailadres

➢ 1 hoofdpagina
➢ 2 overige pagina’s
➢ 1 foto per pagina
➢ Extra 1 fotogalerij
➢ 1 contactformulier
➢ 1 emailadres

➢ 1 hoofdpagina
➢ Extra 5 overige pagina’s
➢ 1 foto per pagina
➢ Extra 1 fotogalerij
➢ 1 contactformulier
➢ 1 emailadres

 1 hoofdpagina
 Extra 5 of meer overige
pagina’s
 1 foto per pagina
 Extra 2 of meer
fotogalerijen

Maken website: € 300

Maken website: € 450

Maken website:€ 600

Hosting + domeinnaam .nl voor alle pakketten
Hosting + domeinnaam .com voor alle pakketten
Domeinalias* voor alle pakketten: *Een domeinalias is een doorverwijzing

 1 contactformulier
 1 emailadres
Maken website: vraag
vrijblijvende offerte
per jaar € 75,00 incl. btw
per jaar € 90 incl. btw
€ 25 per jaar incl. btw.

naar een extra webadres, bijvoorbeeld een .com of .nl-adres
Onderhoud voor alle pakketten

€ 30 per ½ uur, maximaal
€ 50 per uur incl. btw.

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en geldig tot nader order.
Opzeggingen dienen minimaal 4 maanden voorafgaand aan de datum waarop uw domeinregistratie wordt
verlengd, schriftelijk te worden gedaan.

