
EEN EIGEN WEBSITE 
ONTZORGSERVICE: GROTERE ZICHTBAARHEID 

Wil jij ook beter zichtbaar zijn onder je leden, je 
werkgebied of in het hele land? Dan is een goede 
website een must. Want wat doet iemand die iets 
van je wil weten? Die gaat je opzoeken op internet. 
Gek genoeg wordt je professionaliteit al meteen 
beoordeeld op hoe je website werkt en eruit ziet. 
Dat is misschien raar, maar zo werkt het in de 
praktijk.

Ontwerp op maat
Een goede website is dus van belang, maar om 
dat te realiseren heb je kennis, creativiteit en tijd 
nodig. En daar gaat het vaak mis. Je kunt je tijd 
vaak wel beter besteden. Daarom biedt de 
Ontzorgservice van De Nieuwe Wind de unieke 
mogelijkheid om een website voor je te laten 
ontwerpen. Een mooie layout die past bij je 
organisatie, met pagina’s zoals jij het wilt, of met 
een door ons gekozen opzet, zodat je er zelf geen 
omkijken meer naar hebt. 

Wij maken voor jou een website op het WIX 
platform en zorgen dat je overal bereikbaar bent. 
Als je al een domeinnaam hebt, kijken of we die 
kunnen gebruiken, anders maken die voor je aan. 
Duidelijke, overzichtelijke weergave van je 
organisatie, nieuwsberichten en/of openingstijden, 
met de mogelijkheid om je site door ons te laten 

onderhouden. Maar met de handige webservice 
kun je dat eventueel ook zelf. De WIX app stelt je 
zelfs in staat om met je bezoekers te communi-
ceren via de WIX-chat (Dit is een keuze, het  is 
volledig uitschakelbaar). 

Kortom, met de Ontzorgservice van De Nieuwe 
Wind voorzien we je van een nieuwe website op 
maat, waar jij mee voor de dag kunt komen. 

We gaan met je in gesprek over de zaken die jij 
graag op je website vermeld wilt zien. Kleuren, 
logo, huisstijl; we kijken hoe we jouw organisatie 
huisstijl op een mooie en leuke manier kunnen 
opnemen in je nieuwe website.

Onderhoud van je site
We nemen het onderhoud van de nieuwe website 
volledig van je over voor een vast bedrag per jaar. 
Geen omkijken meer naar updates, aanpassingen 
etc., maar gewoon een goed werkende website. 
Het team van De Nieuwe Wind staat klaar voor je 
als je vragen hebt of wanneer je iets aan je 
website wil toevoegen. Dát is echt ontzorgen!

OP MAAT 
Wij ontwerpen, vullen en publiceren je nieuwe 
website;
• inclusief voorbereidende werkzaamheden
• inclusief overzetten huidige website
• 6 pagina’s
• Responsive design
• evt. voorzien van rechtenvrije afbeelding/foto’s
• Logo-ontwerp tegen meerprijs

TARIEF 
Het tarief voor het bouwen van de website 
bedraagt €1095,00 excl. btw. Het jaarlijks 
onderhoud bedraagt €349,00 excl. btw.

Neem nu contact op met je adviseur en vergroot je 
zichtbaarheid!
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