
informatie en prijzen
Small - Medium - Large - X Large

Abonnementen, koop tijd voordelig in...

Als u geheel tevreden bent met uw webdesign dan wordt de site opgeleverd.  
Na oplevering kunt u een keuze maken om een onderhoudspakket te nemen of een  
abonnement af te sluiten. Een abonnement zorgt ervoor dat uw site regelmatig van  

updates wordt voorzien (onderhoud) en als er wijzigingen nodig zijn wordt aangepast.

U kunt kiezen uit 4 verschillende abonnementen voor uw website.

U kunt met een Small abonnement beginnen en eventueel later kiezen voor een groter 
abonnement. Ook met een Small abonnement bent u immers al voordeliger uit en de  

uren die u inkoopt vervallen niet in een bepaald termijn.

Abonnementen kunt u ook afsluiten als de website niet door ons is gebouwd.

 
ABONNEMENTEN



Werkzaamheden abonnementen

Wat valt niet in de abonnementen

Prijzen voor abonnementen

www.everytising.nl 
www.everytising.eu

Hieronder vind u de lijst van werkzaamheden welke kunnen worden verricht als u een  
abonnement afsluit. De werkzaamheden worden verricht als u daar opdracht toe geeft  

en u ontvangt na wijzigingen in uw site een up-to-date urenlijst.  

Van te voren wordt met u besproken hoeveel tijd de  
wijzigingen ongeveer in beslag zullen nemen.

 • Alle werkzaamheden zoals vermeld in het onderhoudspakket in overleg. 

 • Wijzigingen in de content, foto’s, teksten en inladen video’s.

 • Wijzigingen in de structuur en de menu opbouw. 

 • Inbouwen en wijzigen van kleine modules/plug-in’s.

 • Testen na wijzigingen in de site. 

• Vullen van blog’s, soc. media accounts, nieuwsbrieven. 

• SEO wijzigingen en updates. 

• Wijzigingen in het design, de kleuren en/of indeling. 

• Maken van nieuwe pagina’s in de site met nieuwe content en links. 

• Werkbesprekingen t.b.v. wijzigingen structuur of design. 

• Ondersteuning bij het zelf vullen van de site of webshop. 

• Volgen van trainingen. 

• Vullen van uw webshop. 

• Oplossen van problemen plug-in’s of modules. 

• Maken van banners of advertenties in de site  

• Contactformulieren/offerteformulieren toevoegen of wijzigen. 

• Beeldmanipulatie van uw foto’s zoals correctie’s of gehele aanpassingen. 

• Onderhouden van uw MailChimp account en verzenden van nieuwsbrieven.  

• Acties pagina’s maken t.b.v. verkoop van uw diensten 

• Grafische aanpassingen t.b.v. uw site 

 • Inbouwen van grote modules/plug-in’s zoals webshops of databases.  

• Vormgeving en DTP werkzaamheden voor andere reclamedoeleinden, zoals: 

brochures, flyers, grote animaties, video montage, logo’s etc. 

• Campagnes (soc. media) maken. 

• Het schrijven van (SEO) teksten. 

• Fotografie en video (stock) aanschaf voor uw site. 

• Het schrijven van PHP scripts of andere applicaties. 



Duur van een abonnement

Betaling van de abonnementen

Prijzen voor abonnementen

Heeft u nog vragen? Neem contact op

www.everytising.nl 
www.everytising.eu

Email   sitebeheer@everytising.eu  -  Tel  06 - 24 800 870

De uren in abonnementen verlopen niet. U kunt altijd aanspraak maken  
op de niet gewerkte uren in uw afgesloten abonnement.

Alle abonnementen worden vooraf betaald. U krijgt na elke wijziging een urenlijst  
toegezonden, zodat u op de hoogte bent van het restant van uw uren.

Normaal betaald u een uurtarief van € 45,00 per uur voor  
werkzaamheden aan uw website. Bij het afsluiten van een  

abonnement koopt u uren/tijd goedkoper in.

Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW

Small  abonnement  -    5 UUR   € €   175,00

Medium abonnement - 10 UUR   € €   325,00
 
Large abonnement - 20 UUR   € €   600,00 

X Large abonnement - 40 UUR   € € 1100,00

ABONNEMENTEN    

 €       35,00

 €       32,50

 €       30,00

 €       27,50

KOSTEN PER UUR


