Tarieven Webdesign & Programmeren – 2012

Websites

Website: enkel grafisch ontwerp

Prijs in € ex BTW
550

Ontwerp bestaat uit een afbeelding van de ‘home’ pagina en een
vervolgpagina. Afgeleverd als Photoshop-document (PSD) in lagen.

Website: bouw n.a.v. aangeleverd ontwerp
Ontwerp aangeleverd in Photoshop volgens specificaties1.

Website grafisch ontwerp + bouw website (basis) + CMS

vanaf 650
definitieve prijsopgave
uitsluitend na
aanlevering
ontwerp
675

Dit betreft een website basic voor eenvoudige informatievoorziening.
Exclusief animaties, formulieren, special effects en interactieve
toepassingen. Menustructuur zonder submenu’s. Inclusief inhoudelijke
invulling website (tekst en foto’s). Exclusief contactformulier.
Uitbreiding met extra modules is mogelijk2.

Website grafisch ontwerp + bouw website (uitgebreid) +
CMS
Dit betreft een website complete. In het grafisch ontwerp wordt
rekening gehouden met extra wensen van de klant zoals slideshows,
slideshow-achtergronden, nieuwsberichten, twitter (tweet) weergave
etc. Deze opties zijn als extra module te bestellen. Inclusief
menustructuur met submenu-mogelijkheid,1 contactformulier (max
A4) met invoercontrole en zoekfunctionaliteit. Extra modules dienen
voor aanvang realisatie van het grafisch ontwerp kenbaar gemaakt te
worden. Uitbreiding met extra modules is mogelijk2.

875

Website modules en interactie 2

Formulieren (niet zelf beheerbaar)

Prijs in € ex BTW
125

Contactformulieren, aanvraagformulieren en inschrijfformulieren met
invoercontrolefunctie kunnen worden geplaatst op de website.
Deze formulieren zijn niet door de klant zelf aan te passen.

Formulieren (zelf beheerbaar)

275

In het CMS wordt module FormBuilder geïnstalleerd waarin
contactformulieren, aanvraagformulieren en inschrijfformulieren
kunnen worden opgemaakt. Deze formulieren hebben de mogelijkheid
tot invoercontrole. Ze zijn zelf door de klant aan te passen.

Nieuwsmodule

125

In het CMS wordt een nieuwsmodule ingericht en naar wens
opgemaakt. Samenvattingen van de laatste nieuwsberichten kunnen
op een aangegeven plaats worden getoond. Een overzicht met alle
nieuwsberichten is op te vragen.

Gallerymodule

125

In het CMS wordt een gallerymodule geïnstalleerd. De klant kan
hiermee fotogalerieën laten zien, onderverdeeld in albums. Foto’s
kunnen vergroot worden weergegevens. Een overzicht van alle
galleries is op te vragen.

Slideshowmodule

125

In het CMS wordt een slideshowmodule geïnstalleerd. De klant kan
hiermee fotoslides laten zien op de website. Deze slides kunnen
worden voorzien van commentaar (per slide) en eventueel worden
gelinkt aan een pagina of website.

Videomodule (youtube)

200

In het CMS wordt een videomodule geïnstalleerd. De klant kan
hiermee Youtube video’s tonen op de website. Video’s zijn in te delen
in albums.

Website modules en interactie 2

Nieuwsbriefmodule

Prijs in € ex BTW
200

In het CMS wordt een nieuwsbriefmodule geïnstalleerd. De klant kan
hiermee nieuwsbrieven (per e-mail) sturen naar mensen die zich
hiervoor via de website hebben ingeschreven. Inclusief basisopmaak
van de nieuwsbrief

Overige modules

offerte

Niet-vermelde modules kunnen op basis van offerte worden
geïnstalleerd en opgemaakt.

Uurtarief

Werkzaamheden op basis van uurtarief

Prijs in € ex BTW
85

1 Specificatie aangeleverde ontwerpen
Aangeleverde ontwerpen dienen in Photoshop opgemaakt te worden met een resolutie van 300
DPI, in aparte lagen en in de juiste afmetingen in pixels zoals deze op het scherm moet worden
weergegeven. Bijzondere lettertypes dienen als TTF te worden aangeleverd.
Een opdracht wordt aanvaard na akkoord op het grafisch ontwerp.

2 Uitbreiding website met extra modules
Een website kan worden voorzien van extra functionaliteit door deze uit te breiden met
modules. Indien dit voor de realisatie van het grafisch ontwerp wordt opgegeven dan kan
met de uitbreiding rekening worden gehouden. Bij het later toevoegen van modules is het
mogelijk dat hiervoor de website aangepast dient te worden voor vertoning van de
module. Een meerprijs voor het wijzigen van de website is dan van toepassing op basis
van uurtarief.

