
We ontwikkelen websites op maat voor veel verschillende 
bedrijven. Met de nadruk op conversie en de juiste strategie.
De Zakelijke Website realiseert jouw online ambities.

Webbouw
Online succes begint
met een goede website

Wij werken o.a. voor:



Meer weten 
of kennismaken?

�      010 – 822 49 56

�        info@dezakelijkewebsite.nl

�  www.dezakelijkewebsite.nl 

Product   �          Webbouw

Online succes begint met
een goede website

Wat heb je nodig?

Wij bouwen alles wat jij nodig hebt. Maar hoe weet je wat je nodig 
hebt? En waar moet je rekening mee houden als je een website 
laat ontwikkelen? Misschien ben je er nog niet helemaal uit. Dan 
helpen wij je daar graag bij.

Kosten

Wij bouwen tegen een vriendelijk, maar professioneel tarief. Vanaf 
€ 2400,- kun je een goede, zeer gebruiksvriendelijke website laten 
bouwen. Informeer naar de mogelijkheden van op-maat-design 
voor een scherpe meerprijs.

Wat je krijgt:

�       WordPress website
Alle website bouwen we in WordPress. 
De eenvoudige indeling en de 
oneindige mogelijkheden maakt jouw 
website zeer gebruiksvriendelijk.

�      Goede strategie
We denken na over wat jij nodig hebt. 
Daarop bepalen we de beste aanpak.

�      Uniek design
We maken het design van de nieuwe 
website zelf op maat en zorgen ervoor 
dat de online presence van jouw 
bedrijf sterk en uniek is.

�      Responsive design
Jouw nieuwe website is op alle 
apparaten perfect zichtbaar. Hij 
schaalt gewoon mee.

150
bedrijven
gingen je

voor

In max.

4 weken
klaar!

200+
succesvolle

websites

Uiteindelijk ontstaat er een 
perfecte, snelle en duidelijke 
website waarin, middels de 

op maat gemaakte templates, 
snel content kan worden 

toegevoegd. 

�      Responsive
Jouw nieuwe website is op alle 
apparaten perfect zichtbaar. Hij 
schaalt gewoon mee.
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snel content kan worden snel content kan worden 

toegevoegd. 


