
Aanvraag offerte website
LET OP ik bouw geen politieke-, religieuze- of adult-websites!

Aanvrager:

Ik zou graag een offerte ontvangen voor een website.

Ik heb een vast bedrag van €         als budget en wil weten welke van mijn wensen 

daarvoor realiseerbaar zijn.

De aanvraag is voor een:

         privé website 

          bedrijfswebsite

Onderwijs website
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Overheidsinstelling

Naam:

Bedrijf:

Email:

Telefoon:

Mob. / WhatsApp:

Huidige web Site:

hp
Note
Met wat voor "organisatie" heb ik te maken? niet het onderwerp van de site!



         stichtings- of verenigings- website.

Het gaat om aanpassing / vernieuwing van mijn huidige website met de

 domeinnaam: 

Het gaat om het compleet nieuwe website.

De gewenste domeinnaam is: .

Deze domeinnaam is reeds vast gelegd en geparkeerd bij hosting-

bedrijf: .

Deze domein naam is nog vrij en moet nog aangevraagd en 

geparkeerd worden, ik heb een voorkeur voor hosting bedrijf:

De website is bedoeld als:

Algemene zakelijke website.

Een familie website.

Webshop.

Blog.

Forum.

Chat site met meerdere boxen.

.
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Ik heb nog geen naam en krijg graag advies omtrent een naam en

een hosting bedrijf.



Foto galerij.
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Jongeren.
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Horeca / restaurant site.

Sport site

Anders nl.  .

Een combinatie van de aangevinkte mogelijkheden.

De doelgroep(en) voor mijn website zijn:

Zakenmensen.

Ouderen.

Anders nl.:

Ik wil een website die draait onder het volgende content management systeem 

(CMS).

WordPress.

Joombla

Drupal

Anders, nl.:  .



.

  

  

 

Dit thema kost US$  .

Ik wil geen site die draait onder een CMS, ik wil een (responsive) design met:
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html en CSS grid

html en W3CSS

Foundation

Bootstrap

Ik wil een mobile first design.

Ik wil dat mijn webshop draait onder:

Magento.

e-Commerce.

CCV-shop.

Shopify.

Anders, nl.:  .

Ik wil dat het volgende thema onder mijn CMS gebruikt wordt:
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De prijs van  €  , is mij bekend,

Doe mij een voorstel voor een thema.

Ik heb op de website van  Coffeecup/Software  een thema / template gezien dat ik

mooi vindt, nl.  .

https://themes.coffeecup.com/index.html#templates


Dit thema is gratis.

Ik heb zoals eerder aangegeven reeds een hosting bedrijf en heb daar het

 pakket  met de naam /aanduiding: gekocht.

Dit (shared) hosting pakket heeft de volgende eigenschappen / Ik wens de 

volgende eigenschappen in mijn nieuwe hosting pakket*:

Ik heb geen idee welk thema ik moet kiezen maar vind de volgende website erg

mooi:  .

Ik heb voor de website  *1  goede kwaliteit foto's en /of illustraties 
beschikbaar,waarvan ik de rechten heb of die aantoonbaar rechtenvrij*2  zijn.

*1 geeft het aantal op, *2 u bent, te allen tijde zelf verantwoordelijk, indien je het copyright van een

foto of illustratie niet respecteert. Door mij uitgezochte foto's, logo's etc. zijn uiteraard mijn 

verantwoordelijkheid.

Ik heb geen geschikte foto's of illustratie waarvan ik de rechten heb, deze moeten

dus gekocht worden bij:

ShutterStock.

Adobe-Stock

Zo voordelig / goedkoop mogelijk.

Voor het maken van passende foto's dient een fotograaf ingeschakeld te worden,

nl.:  .

Adviseer mij een goede fotograaf.
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Mb/Gb* schijfruimte.

dataverkeer.

PHP (versienr.)

Het toegestaan aantal email adressen is: 

Het aantal toegestane MySQL-databases:

Cronjobs: 

Toegestaan en ingeschakeld.

Niet toegestaan / uitgeschakeld*.

Het hosting bedrijf gebuikt voor mijn pakket shared hosting op:/Ik wil hosting op:*

Apache 2... en DirectAdmin

Windows / Microsoft IIS

Ik heb / wil geen shared hosting maar een VPS-pakket.

Ik heb nog geen hosting en wacht op uw advies, ik wil echter niet meer dan 

€ per  maand / jaar* uitgeven aan hosting.

Ik heb de voorkeur voor de volgende font's:

Ik houd van de volgende en harmonierende / contrasterende*  kleuren:
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Ik wil een inside search-engine en zoekknop op mijn website.

Ik verwacht inhoud te hebben voor pagina's

Ik wens volgende menu items :

 

De stijl / sfeer van mijn nieuwe website dient los van de doelgroep, 
ook:

formeel / romantisch / rustgevend / vrolijk en speels / strak / modern  */

*doorhalen wat niet gewenst is.

anders nl.  te zijn.

De website dient meertalig te zijn in de volgende talen:*3

*3 LET OP! Voor extra talen, anders dan Engels, schakel ik desgewenst een vertaler in, houdt

rekening met flinke extra kosten. Voor een Engelse vertaling reken ik 60-80% toeslag 

afhankelijk van  het feit of scripts wel of niet aanpassingen vragen. Indien beschilbaar levert u

zelf teksten aan dan zijn de extra kosten per taal  40%

taal                                                      teksten beschikbaar

15

16

17

18

19

20

21

Ik wil een zg. Fixed of Sticky menubalk.

Ik wil een (door mijn klanten te bewerken) afspraken agenda zoals die van
bijvoorbeeld SuperSaas

hp
Note
Vul per regel een menu item in daarachter, gescheiden door coma's eventuele submenu's.

https://www.supersaas.nl


Aangezien er in mijn doel groep waarschijnlijk veel gebruikers zijn met een 

visuele beperking wil ik dat de website:

gebruik maakt van lettertekens van

kleuren.

  

    

  

 .
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px /em*  en contrasterende

  

    

  

gebruik maakt van een voorlees knop.

gebouwd wordt in Umbraco CMS.

Ik wil buttons/tags voor sociale netwerken enz. opgenomen hebben.

Ik ben er mee bekend dat dit betekend dat mijn site een  cookie statement  en 

een  privacybeleid  in overeenstemming met  GDPR en AVG  nodig heeft en

realiseer mij dat het opstellen hiervan, juristen werk is, dat kosten met zich mee

brengt. Ik weet ook dat het niet voldoen aan de Europese privacy wetgeving tot 

boetes kan leiden, die kunnen oplopen tot  € 20.000.000  afhankelijk van de 

ernst van de overtreding en mijn draagkracht.

Buttons of tags toevoegenvoor:

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

LinkedIn

Google +

Tiktok

Anders nl.:

https://umbraco.com/
hp
Note
De letters op mijn site zijn 1.0 em, je kunt met tienden omhoog of omlaag.
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Ik wens  *1  databases te koppelen aan mijn website met de tabellen

en record names zoals te vinden een bijlage. Ik weet dat dit, indien deze 

databases tot een persoon herleidbare informatie (naam, adres , email.

Telefoonnr. en ook IP-adres) bevatten, er wederom toe leidt ik aan de  GDPR en

AVG  regels dien te voldoen.

Ik wens een betaal platform te gebruiken, mijn voorkeur gaat uit naar:

CCV

Adyen

Mollie

Mastercard, Visa, iDeal en Sepa via mijn bank, nl.:

Anders, nl.:

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

   

Ik voeg tevens een schets toe waarop ik aan geef welke pagina indeling mijn 

voorkeur heeft, Ik heb kennis genomen van de mogelijkheden die er zijn zoals

die bijvoorbeeld worden getoond op de site van  W3CSS Responsive en Layout

en de  site van  CoffeeCup software.

 

 

 

 

   

Ik, als aanvrager van een offerte, voeg alle eventueel beschikbare teksten, foto's,

illustraties, audio en  video bestanden die nodig zijn voor mijn offerte aanvraag,

als bijlage toe aan dit  formulier. Ik verwacht van u dat u, zich zo als vermeldt in 

uw  Algemene Voorwaarden, die ik gelezen en aanvaard heb, zult houden aan uw 

geheimhoudingsplicht, ook al is er nog geen sprake van een overeenkomst, en 

genoemde documenten en bestanden etc. t.z.t. aan mij retourneert,

onafhankelijk  van gunning van de opdracht of niet. Tevens ben ik akkoord met 

het  Privacy-Statement  van D.H. de Jong  services.

https://www.w3schools.com/w3css/w3css_responsive.asp
https://www.coffeecup.com/designer/
https://www.dhdejong.com/documents/privacy-statement.pdf
https://www.dhdejong.com/documents/algemenevoorwaarden.pdf
https://www.dhdejongservices.com/documents/algemenevoorwaarden.pdf
https://www.dhdejongservices.com/documents/privacy-statement.pdf
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