Van alle
Nederlanders
heeft 71 % een
smartphone

AANLEVERDOCUMENT RESPONSIVE WEBSITE
Wij ontvangen graag de volgende zaken zodat wij op een goede manier aan de slag kunnen gaan
met uw website. Hieronder staat uitgelegd wat we nodig hebben, het kan natuurlijk zijn dat niet
alles van toepassing is op uw website. Bij twijfel horen we het graag.

CHECKLIST T.B.V. AANLEVERING:
Content
 Teksten voor op uw website
 Navigatiemenu duidelijk uitgelegd
 Aangegeven welke bestanden vanuit oude website kunnen worden overgenomen
 Fonts / lettertype van het logo aangeleverd
 Foto’s / afbeeldingen aangeleverd
 Inhoud en e-mailadres voor contactformulier
 Links van social media accounts
 Juiste bedrijfsgegevens
 Domeinnaam doorgegeven
 Mailadressen
 Logo
Technische gegevens
 FTP gegevens huidige website
 Hostinggegevens huidige website
 IENS Widget
 iDEAL integratie
 Reserveringsysteem gegevens
 Nieuwsbrief abonnees
 Restaurant menu CSV
 Tracking code Google Analytics

✓ Betere online vindbaarheid

✓ Veel gebruiksvriendelijker

✓ Minder laadtijd nodig
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Een mobiele
website heeft
een andere
gebruikerservaring
dan een ‘normale’
website

CONTENT
Teksten voor op uw website
Graag ontvangen wij de teksten van uw website. Wij kunnen de teksten van uw huidige website
overnemen, eventuele wijzigingen dient u dan zelf te corrigeren bij oplevering van uw website. Het
beste is echter om voordat wij beginnen met het bouwen van de website door de teksten te gaan
en ons actuele teksten te geven. De teksten dienen in een Word bestand aangeleverd te worden en
elk menu item dient op een aparte pagina te worden gestart.
Navigatiemenu
Geef duidelijk in het Word document uw indeling m.b.t. de menustructuur aan.
Bestanden oude website
Indien wij bestanden kunnen gebruiken van uw huidige website dan horen wij graag puntsgewijs
welke bestanden we waar kunnen plaatsen. Daarnaast ontvangen we graag de inloggegevens van
uw website zodat wij de foto’s kunnen overnemen op uw nieuwe website. De afbeeldingen van de
huidige website dienen minimaal 300 pixels breed te zijn, anders kunnen wij deze niet overnemen.
Fonts/lettertypes
Wij ontvangen graag de fonts/lettertypes die zijn verwerkt in uw logo.
Foto’s / afbeeldingen
Wij ontvangen graag foto’s en eventuele video’s voor op uw website. Deze foto’s moeten in het originele bestand worden aangeleverd. U kunt via Fotolia 4 professionele foto’s uitkiezen. Een extra
foto kost € 22,95. Als u gaat zoeken op www.fotolia.nl kunt u een zoekterm gebruiken, vervolgens
klikt u op Zoek tools en dan kunt u naar collectie gaan en het vinkje aanzetten ‘beschikbaar met
abonnement’.
Als u ons foto’s opstuurt, dan graag in de bestandsnaam aangeven waar deze geplaatst moeten
worden. Bijvoorbeeld ‘homepage-slider’ of homepage-1.
Contactformulieren op website
We ontvangen graag de afzonderlijke items voor op het contactformulier. Daarnaast horen we
ook graag welke velden verplichte en niet verplichte velden zijn. Dan ontvangen we graag
het e-mailadres waarop het formulier moet worden ontvangen. Ook ontvangen we graag de
boodschap die de bezoeker moet krijgen nadat het formulier is verzonden.
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Uw website
perfect zichtbaar
op alle mobiele
apparaten

CONTENT
Social Media accounts
Het is belangrijk dat de juiste social media links op uw website staan, vandaar dat we deze graag
van u ontvangen. Het gaat om de volgende links:
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter
• Youtube
• Google +
• Instagram
Bedrijfsgegevens
Het is belangrijk dat de juiste bedrijfsgegevens op uw website staan, vandaar dat we deze graag
van u ontvangen. Het gaat om de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam
• Vestigingsadres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• KvK nummer
• BTW nummer
• Algemene voorwaarden
• Privacy statement
Domeinnaam
We ontvangen graag de domeinnaam. Indien u nog geen domeinnaam heeft dan ontvangen we
graag de gewenste URL. Deze zullen wij voor u aanschaffen, mits het een .nl adres is. Via SIDN
kunt u bekijken of deze URL nog beschikbaar is.
Daarnaast hebben we voor het aanvragen of verhuizen van een domeinnaam de volgende
gegevens nodig:
• Bedrijfsnaam
• KVK nummer
• BTW nummer
• Rechtsvorm
• Contactpersoon - Aanhef, Voorletters en Achternaam
• Adres
• Postcode en Plaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mail Adres
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Iedereen
is mobiel

CONTENT
Mailadressen
Wij horen graag welke mailadressen u wilt hebben. Dit is altijd naam@urlvanwebsite.nl
Stel dat u op dit moment al een mail adres in gebruik heeft die is gekoppeld aan uw website,
bijvoorbeeld: info@urlvanwebsite.nl of naam@urlvanwebsite.nl dan dient u hiervan een back-up te
maken voordat de website live wordt gezet door ons. Dit kunt u doen via een mailprogramma. Wij
adviseren het programma Thunderbird voor een mail back-up. Zie het stappenplan van Thunderbird om een back-up te maken.
Als u deze back-up niet alleen lokaal wilt hebben, maar ook via uw webmail wilt kunnen benaderen,
dan kunnen wij zorgen dat de back-up geplaatst wordt op de nieuwe mailserver. Hiervoor reken wij
€ 95 per e-mailaccount.
Logo
We ontvangen graag een AI, EPS of PSD bestand van uw bestaande logo.

TECHNISCHE GEGEVENS
FTP gegevens
FTP gegevens van uw huidige website - U vindt de FTP-gegevens van uw webhosting in het
Control Panel van uw pakket.
Hostinggegevens
We ontvangen graag de hostinggegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u inlogt op de website
van uw huidige hostingpartij. Dit wordt ook wel de inlog van het Hosting Control Panel genoemd.
Voor het implementeren van de volgende plug-ins ontvangen we graag de volgende gegevens:
IENS Widget
De HTML code van uw IENS widget. Deze is op te vragen bij IENS als u lid bent.
iDEAL integratie
De iDEAL merchant ID en Key of API key. Heeft u nog geen iDEAL? Dan kunt u onder andere bij
de partij Sisow iDEAL aanvragen via deze link: https://www.sisow.nl/Sisow/iDeal/Aanmelden.
aspx?r=364881
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De perfecte
website voor
alle apparaten

TECHNISCHE GEGEVENS
Reserveringssysteem:
De gegevens zijn afhankelijk van het type systeem:
Reserveringformulier
• Op welke dagen en tussen welke tijden kan er gereserveerd worden?
• Welke persoonsgegevens wilt u van de personen die reserveren?
• Wel of geen bevestigingsmail naar de klant?
Reserveringen met tijdvakken
• Het aantal personen/typen/soorten lessen/evenementen etc. waarbij gereserveerd kan worden
• De tijdvakken
• Het aantal plekken per tijdvak
• Welke persoonsgegevens willt u van de personen die reserveren?
• Tot hoeveel dagen van tevoren mag er gereserveerd worden?
• Wel of geen bevestigingsmail naar de klant?
Reserveringen voor meerdere dagen of 1 hele dag
• De type verhuringen, denk aan 2 persoons kamer, 4 persoons deluxe kamer, camping plek met
stroom etc.
• Geef per type aan hoeveel plaatsen er zijn
• De prijs per nacht of per dag per persoon, graag ook aangeven of het per nacht of per dag is
• Zijn er personen met speciale tarieven?
• Welke opties kunnen mensen selecteren en heeft dit meerkosten? Denk bijvoorbeeld aan late
check outs en parkeerplekken.
• Welke persoonsgegevens wilt u van de personen die reserveren?
• Tot hoeveel dagen van tevoren mag er gereserveerd worden?
• Moet er voor een minimale periode worden geboekt?
• Wel of geen bevestigingsmail naar de klant?
Nieuwsbrief
Een Excel of CSV bestand met daarin alle mailadressen van de abonnees. Deze graag in de
volgende volgorde weergeven:
1. Mailadres > Voornaam > Achternaam
2. Mailadres > Voornaam > Achternaam
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Vele malen
gebruiksvriendelijker

TECHNISCHE GEGEVENS
Restaurant Menu
Om het restaurant menu in te voegen hebben wij de categorieën nodig van het menu. Denk hierbij
aan de standaard categorieën ‘Onbijt’, ‘Lunch’ , ‘Diner’ en ‘Nagerechten‘, maar ook aan ‘Broodjes‘,
‘Soepen‘, ‘Hoofdgerechten - Vis‘, ‘Hoofdgerechten - Vlees‘ etc. als dit uw voorkeur heeft. Vervolgens
krijg u een excel van ons via een Google Spreadsheet en de bijbehorende ‘IDs’ van de door uw
gekozen categorieën. U kunt de Spreadsheet invullen met de bijgeleverde instructies.
Google Analytics
Google Analytics is een handig gratis programma om bij te houden wie uw website bezoekt. Met
een bestaand Google- of Gmailaccount kun je inloggen op www.google.com/analytics/ en een
link naar uw website aanmaken. Dan krijgt u een tracking code voor uw site, die wij in de website
kunnen zetten. Zo krijgt u een mooi visueel overzicht van alle bezoekers, waar ze op zoeken en uit
welke landen ze komen. Met deze informatie kunt u de website optimaliseren.

STAPPENPLAN BOUWEN WEBSITE
1. Zodra wij de punten uit het aanleverdocument hebben ontvangen maken wij een ontwerp van
uw website.
2. Na uw akkoord bouwen wij de website, het menu en alle pagina’s. We gebruiken 			
daarvoor de aangeleverde teksten en afbeeldingen.
3. We plaatsen de website vervolgens op ons eigen domein, waarbij u de website kan beoordelen.
4. Na een eventuele correctieronde en uw akkoord plaatsen we de website online en koppelen we
de website aan uw domeinnaam.
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