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Handig om te weten
Beschikbaarheid
Wij willen jouw als klant onze volledige aandacht kunnen geven voor het maken van
een passende huisstijl of website. Om dit te kunnen waarborgen nemen we een
beperkt aantal opdrachten aan per maand. De startdatum van jouw project hangt dus
af van de beschikbaarheid in onze kalender. Wil je op korte termijn een website of
huisstijl laten maken? Neem dan contact met ons om te kijken wat de mogelijkheden
zijn.

Kantoortijden
Wij zijn het beste te bereiken tijdens onze kantooruren. Deze zijn van Ma - Vr tussen
08:00 en 17:00 uur. We zijn goed bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp en
Facebook chat.

Feedback
Tijdens een project zullen we jouw regelmatig om feedback vragen. Zorg dat je
hiervoor beschikbaar bent en houd hier rekening mee met het bepalen van je
deadline.

Reactietijd
Wij reageren elke dag tijdens kantooruren op onze e-mails & WhatsApp berichten.
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Werkwijze
Wij hanteren een aantal duidelijk stappen zodat wij voor jouw de kosten laag kunnen
houden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.
Dit is onze werkwijze als er een huisstijl pakket + website pakket wordt afgenomen.
Indien je alleen een website of huisstijl pakket afneemt zal deze iets afwijken.

Stap 1: Kennis maken
Wij bellen je op om jouw wensen te bespreken en meer te weten te komen over jou
en je bedrijf. In dit (gratis en vrijblijvende) gesprek stellen we gerichte vragen en
geven wij je eerlijk advies. We willen zeker weten dat we jou wensen kunnen
waarmaken. Het gesprek kost je maximaal 30 minuten.
Liever een fysieke afspraak maken? Wij werken normaal op afstand, maar zitten
graag met je aan tafel om je wensen te bespreken. Wij kunnen afspreken in omgeving
Meppel, Zwolle & Hoogeveen.

Stap 2: Planning
Nadat je hebt besloten een huisstijl te laten maken door Coolpixel bepalen we samen
de datum van oplevering. Je ontvangt van ons een definitieve oﬀerte zodat je zeker
weet wat je straks gaat betalen. Deze oﬀerte kun je eenvoudig online ondertekenen.
Op dit moment betaal je nog niks. De ondertekende oﬀerte wordt automatisch naar
ons teruggestuurd, zodra deze binnen is gaan wij aan de slag.

Stap 3: Vragenlijst
Nu begint het leuke werk! Wij sturen je een link naar een vragenlijst die je moet
invullen zodat wij meer inzicht krijgen in je stijl, voorkeuren en doelen. Wij laten je wat
inspiratie verzamelen via bijvoorbeeld Pinterest of Google. Ook stuur je eventuele
extra informatie waarvan je denk dat wij het kunnen gebruiken. Daarnaast ontvang je
van ons een website aanlever document. Hierin wordt je stap voor stap begeleid in
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het aanleveren van alle informatie die wij nodig hebben om te beginnen met de bouw
van je website. Deze informatie lever je allemaal in 1 keer bij ons aan.

Stap 4: Moodboard
De eerste stap in het ontwerpen van je huisstijl is het maken van een “moodboard”.
Een moodboard is een verzameling van inspiratie die we als uitgangspunt nemen
voor de sfeer en stijl van jouw huisstijl. Je hebt de mogelijkheid voor een aantal
correctierondes totdat je de juiste richting bepaald hebt. Zodra je moodboard door
jouw is goedgekeurd gaan we beginnen met het ontwerpen van je logo.

Stap 5: Huisstijl/logo ontwerp
Tijdens deze fase sturen wij je de eerste 3 unieke logo-ontwerpen waaruit je kunt
kiezen. Na het kiezen heb je nog 3 correctie rondes om het logo te perfectioneren.
Nadat jij 100% tevreden bent met je logo-ontwerp gaan we het alternatieve logo
maken. Tijdens deze fase maken we ook jouw visitekaartjes, briefpapier met
enveloppe & Facebook cover ontwerp. Elk item in je huisstijl pakket heeft maximaal 3
correcties.

Stap 6. Huisstijl/logo oplevering
Zodra je helemaal tevreden bent bent met je nieuwe huisstijl sturen wij je een factuur
met een betaallink. Als deze factuur is voldaan sturen wij je een dropbox link
waarmee je eenvoudig al je bestanden kan downloaden. In deze bestanden vind je
jouw logo's, lettertypen, styleguide en alle drukklare bestanden van je visitekaartjes,
briefpapier en enveloppe.

Stap 7: Website bouwen
Nadat wij je huisstijl ontwerp hebben afgerond gaan wij aan de slag met je website.
We bouwen je website in de loop van 5-7 dagen. Als we nog ergens tegenaan lopen
dan nemen we contact met je op om dit te bespreken.
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Stap 8: Tussentijdse oplevering
Voordat wij je site live zetten krijg je van ons een tijdelijke link waar jij je website kan
bekijken en kan uitproberen. Ben je tevreden met de eerste opzet? Dan sturen wij je
een factuur en betaallink. Nadat je betaald hebt gaan wij je correcties en feedback
verwerken zodat jou website straks perfect wordt opgeleverd.

Stap 9: Online!
Nadat je website precies zo is als jij wilt en we de laatste puntjes op de i hebben
gezet, koppelen we jou domeinnaam aan je nieuwe website. Heb je nog geen
domeinnaam? Dan registeren wij deze voor jou. Daarna zetten we jouw nieuwe
website online en sturen we je de inloggegevens van het beheersysteem zodat je zelf
gemakkelijk wijzigingen kan aanbrengen in je website. Tijd om je eerste bezoekers te
ontvangen!

Stap 10: Service & onderhoud
Wij willen graag dat jij eenvoudig je eigen content kan beheren. Daarom bieden wij
GRATIS een korte telefonische cursus aan, waarin wij jou stap voor stap uitleggen hoe
je jouw website beheersysteem gebruikt. Ons service en onderhoud pakket zorgt
voor de benodigde updates en beveiliging van je website. (zie pagina 7 voor ons
service aanbod)
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Ons aanbod
WordPress website pakket
Levertijd: 1-2 weken
Een complete WordPress website afgestemd op jouw branche, doelstellingen en
huisstijl. Makkelijk zelf aanpassingen zonder enige technische kennis.

Complete bouw van je website incl. CMS

675,-*

Belangrijkste kenmerken:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Aantrekkelijk ontwerp voor jouw doelgroep
Volledig in je eigen huisstijl en ingericht voor jouw doelen
Duidelijke actieknoppen voor meer conversie
Wordpress beheersysteem waarmee je makkelijk zelf
aanpassingen kan doen aan je website
Blog- nieuwssysteem voor bijv. leuke acties en artikelen
(en om beter gevonden te worden in de zoekmachines)
Zoekmachine vriendelijk + handige plugin om je
vindbaarheid te verbeteren
Past zich automatisch aan op mobiel en tablet
Google Analytics voor je bezoekersstatistieken
Social Media koppeling
Contactformulieren, gallerijen, portfolios
Onbeperkt aantal pagina’s
Uitleg WordPress beheersysteem

*of drie maandelijkse termijnen van 250,-
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WordPress service & onderhoud
Vind je het fijn om zelf wijzigingen door te voeren op je website? Kies dan ons
basispakket voor hosting, back-ups, updates en support. Minder tijd? Kies dan voor
ons premium pakket dat je volledig ontzorgt omdat het doorvoeren van wijzigingen
en het toevoegen van extra elementen inbegrepen zijn.

Service & onderhoud basis

15,- p/m*

Zelf je website beheren en aanpassen. Wij onderhouden,
updaten en beveiligen je website voor jou.
‣
‣
‣
‣
‣

Hosting, domeinnaam en e-mailadressen
Updates en beveiliging van je website
Dagelijkse back-up van je website en email
SSL-beveiliging (groene slotje)
Support via telefoon, email en WhatsApp

Service & onderhoud premium

39,- p/m*

Onbeperkt wijzigingen, nieuwe pagina’s en nieuwe functies
laten toevoegen. Stuur ons wat je wil en wij regelen het voor je.
‣ Alles van het basispakket
‣ Het onbeperkt laten wijzigen, toevoegen en doorvoeren
van nieuwe functies, nieuwe pagina’s, foto’s of andere
elementen.

*Ons service & onderhoud pakket gaat pas in als je website live staat. Facturatie per jaar.
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Huisstijl & logo ontwerp
Levertijd: 5-7 werkdagen

Huisstijl pakket
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Moodboard
Logo (3 unieke voorstellen)
3 correctie rondes
Alternatief logo/social media logo
Kleurenpalet op maat
2-3 lettertypes
Styleguide PDF
Visitekaartjes
Briefpapier + enveloppe
Facebook cover

Logo pakket
‣
‣
‣
‣
‣

475,-

325,-

Moodboard
Logo (3 unieke voorstellen)
3 correctie rondes
Alternatief logo/social media logo
Kleurenpalet op maat

Standaard inbegrepen bij een huisstijl of logo pakket:
‣
‣
‣
‣

Handige logo richtlijnen PDF
Bestandsformaten voor web en print
Witte en zwarte versies van je logo
Jij wordt eigenaar van de bronbestanden
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Extra’s
Website add-ons
Nieuwsbriefsysteem koppeling

95,-

Wij maken een koppeling met je eigen e-mail
marketingsysteem, inclusief handige formulieren direct op je
website.

Dynamische pop-up box

95,-

Gebruiksvriendelijke popups voor een hogere conversie.
Promoot je acties, producten of diensten en ontvang meer
inschrijvingen op bijv. je email nieuwsbrief.

Live chat functie

95,-

Voeg een live chat toe aan je website, zodat bezoekers je
vragen kunnen stellen en direct ondersteuning kunnen
krijgen via je website.

Extra domeinnaam

1,- p/m

Bij onze alles-in-één website pakketten krijg je gratis één .nl
domeinnaam. Per extra domeinnaam met één van onderstaande
extensies zijn de extra kosten 2,- per maand.
.nl, .com, .be, .eu, .de, .co.uk, .uk
Overige extensies zijn op aanvraag.
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Online marketing
SEO startpakket

295,-

Wil je beter vindbaar zijn online? Meer bezoekers op je website
krijgen? Met ons SEO pakket stellen we eenmalig alles op je
website goed in voor de beste vindbaarheid. Dit SEO
startpakket bevat:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Koppelen en instellen Google Analytics
Koppelen en instellen Google Search Console
Koppelen en instellen Google Mijn Bedrijf
Sitemap koppelen met Google Search
Instellen YOAST SEO plugin
Instellen SEO Metainstellingen homepage
Optimaliseren teksten homepage

Landingspagina ontwerp

275,-

Een landingspagina is een pagina binnen je website waarnaar je
verwijst vanuit andere media. Denk aan een link vanuit een
Adwords campagne. Onze landingspagina’s zijn ontworpen voor
1 specifiek doel. Om hogere conversiepercentages te behalen
en meer business voor jou te genereren.
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Bedrijfspromotie
Visitekaartjes

100,-

Briefpapier + Enveloppe

150,-

Bedank kaartjes

125,-

Huisstijlhandboek (Styleguide) PDF

150,-

Social media cover afbeelding

75,-

Bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn etc

Brochure

275,-

Menukaart/prijslijst

275,-

Banner/spandoek

185,-

Flyer/poster

175,-

Uurtarief

65,-

Alle prijzen zijn excl. 21% btw.
Eenmalige kosten worden pas voldaan bij oplevering en 100% tevredenheid
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Vragen?
Heb je vragen? Stuur direct een e-mail naar hallo@coolpixel.nl
Wij horen graag van je!
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