
Welkom!
Wat leuk dat je een budgetsite wilt bestellen! Om het maken
van de site zo snel en voordelig mogelijk te houden, is er geen
intakegesprek. Het aanvragen van een budgetsite gaat als volgt:

Vul dit document in

Dit (ingevulde) document
De teksten die je op je site wilt hebben
(denk aan: je aanbod, een 'over ons'
stukje, beoordelingen van oud-klanten,
etc.)

Stuur een mail naar hallo@supersteph.nl
met de volgende bijlagen:

Ik mail je terug met de datum waarop je site
uiterlijk klaar zal zijn en een link om de
betaling te doen. 

Zodra de betaling is ontvangen, ga ik voor je
aan de slag.

Wanneer je site klaar is, stuur ik je een mailtje
met je inloggegevens. Als je hebt aangegeven
dat je graag een onderhoudscontract af wilt
sluiten, dan krijg je daar in dezelfde mail een
betalingslink voor. 

Stuur de foto's die je op je site wilt hebben
en je logo naar hallo@supersteph.nl via
wetransfer.com (max 15 foto's)



Voor-  en achternaam

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer
van je bedrijf

Postcode en plaats van
je bedrijf

KvK nummer

BTW nummer

E-mailadres

Telefoonnummer

URL Facebook

URL Instagram

URL LinkedIn



Inloggegevens site

URL van je site

Gebruikersnaam van
je  Direct Admin

Wachtwoord van je
Direct Admin

Ik bouw de site voor je in Wordpress. Om dit te kunnen doen heb ik toegang
nodig tot jouw domein. Als jouw hostingomgeving een Direct Admin paneel
heeft, zijn dit de inloggegevens die ik van je nodig heb. Biedt jouw hosting
provider geen (toegang tot) Direct Admin? Neem dan even contact met me op
om te kijken of ik je kan helpen. 

Heb je nog geen domein en hosting? Dan moet je dit nog even afsluiten. Ik
heb zelf goede ervaringen met het 'Plus' pakket van Vimexx. Je kunt op hun site
een domeinnaam registreren en daar meteen een hostingpakket aan koppelen.

Hex-code kleur 1

Hex-code kleur 2

Om je site goed af te stemmen op de huisstijl van je bedrijf, heb ik jouw
bedrijfskleuren nodig. Hieronder kun je de exacte kleurcodes toevoegen.

Hex-code kleur 3



Vragen

Opmerkingen

Heb je nog vragen of kom je ergens niet uit? Stuur dan even een mailtje naar
hallo@supersteph.nl. Om de focus te behouden als ik aan het werk ben, ben
ik alleen via e-mail bereikbaar. Wil je toch even Zoomen? Dan kun je daarvoor
(via de mail) een afspraak maken. Voor Zoomgesprekken geldt het standaard
uurtarief van 45 EUR per uur, met een minimum van 15 minuten.

Heb je nog opmerkingen of is er iets belangrijks dat ik moet weten? Dan kun je
dat hieronder kwijt. In dit veld kun je ook aangeven of je na de oplevering van je
site een onderhoudscontract af wilt sluiten. Op supersteph.nl/aanbod kun je
hier meer informatie over vinden.

Bedankt!



Let op!

Bij het opsturen van dit document stem je in met het privacybeleid en de
algemene voorwaarden die je terug kunt vinden op supersteph.nl. Mocht je na
de oplevering van de site nog graag aanpassingen door willen voeren of dingen
toe willen voegen, dan kan dit binnen 3 maanden voor een kortingstarief van 35
EUR per uur. Dit tarief geldt voor een maximum van 5 uur. Daarna wordt het
reguliere tarief van 45 EUR per uur toegepast.

Voor werk op basis van een uurtarief ontvang je de factuur achteraf (aan het
begin van de nieuwe kalendermaand), tenzij anders afgesproken. Ik gebruik
Toggl om per minuut bij te houden hoeveel tijd ik ergens mee bezig ben en
rond enkel de seconden af. Je betaalt nooit meer dan de daadwerkelijke tijd dat
iets gekost heeft.  De enige aantekening hierbij is dat de minimale
tijdsbesteding 15 minuten per maand is. Zit je daar onder? Dan wordt er
afgerond naar 15 minuten.
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