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Offerte Website

Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in Surf Plank Webdesign. Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de offerte voor het laten
maken van uw nieuwe website op xxxxxxx.nl.

Wat u van ons kunt verwachten
+ Advies;
+ Responsive design;
+ Gebruiksvriendelijk CMS;
+ Goede vindbaarheid in Google;
+ Een website in een model zoals u dat wilt.

Wat wij zijn overeengekomen
Wij maken uw website in het programma MijnWebsite met eventueel de door u gekozen modules/functionaliteiten. We houden
daarbij rekening met uw huisstijl, kleuren en andere wensen. De inhoud van de website kan door u zowel in de testomgeving
als de liveomgeving worden bewerkt en is daardoor altijd veranderlijk. Bij de oplevering ontvangt u inloggegevens waarmee u
de website kunt bewerken en beheren.

Paraaf:

Deze offerte is 30 dagen geldig en dient ondertekend retour gezonden worden. Dit kan naar het e-mailadres info@surf-plank.nl
of per post naar Surf Plank, Sibergstraat 52, 25932SN Den Haag.

Surf Plank

Webdesign

Offertenummer

Hieronder ziet u een overzicht van de functionaliteiten die zijn inbegrepen bij een basis website en welke u eventueel kunt
toevoegen.

Basis website
x

Social media buttons

Google Maps

Contactformulier

Header afbeelding

SEO /SEA geoptimaliseerd

Uw huisstijl

Responsive

Footer

Menu

Modulair uit te breiden

Gebruiksvriendelijk CMS MijnWebsite

SSL

€

400,00

Eventuele aanvullingen
Gastenboek

€

25,00

Extra locaties

€

25,00

Fotoalbum

€

25,00

Pagina's beveiligen / wachtwoord

€

25,00

Nieuws/Blog

€

25,00

Één pagina extra (>10)

€

25,00

Webshop

€ 500,00

App op maat ontwikkelen vanaf

€

250,00

Google Analytics koppeling

€

50,00

Facebook opzetten/actualiseren
€

50,00

Website beheren

€

10,00

Presentatie bedrijf Google

€

50,00

Instagram opzetten/actualiseren

€

50,00

Logo ontwerp vanaf

€

150,00

Twitter opzetten/actualiseren

€

50,00

Social Media beheren

€

10,00

Gewenste diensten
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Maandelijkse kosten

Snel Online website

€

400,00

Extra functionaliteiten

€

-

Hosting vanaf

€

5,00 per maand

Extra diensten

€

-

Website beheren

€

12,50 per maand

Logo ontwerp

€

-

Subtotaal

€

400,00

€

17,50

€

-

Totaal exclusief BTW

€

400,00

Btw bedrag

€

84,00

€

3,68

Totaal inclusief BTW

€

484,00

€

21,18

€

17,50

21%

Organisatie & Planning
Uw project wordt ingepland nadat Surf Plank de door u getekende offerte heeft ontvangen, inclusief het benodigde materiaal.
Indien u akkoord gaat met ons voorstel, verzoeken wij u vriendelijk één exemplaar van deze offerte op aangegeven plaatsen te
paraferen, te ondertekenen en aan Surf Plank per e-mail of per post terug te sturen.
Vertrouwende u hiermee een passend aanbod te hebben gedaan. Mocht u nog vragen of aanvullende opmerkingen hebben,
dan vernemen wij dit graag van u.

Algemene Voorwaarden
Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
Vincent Mossel
Surf Plank

Handtekening voor akkoord:
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