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FASv 
T.a.v. dhr. P. van Vliet 

Florazoom 43 
2719 HS Zoetermeer 

Datum Kenmerk/klantennummer 

5 juli 2017  

Onderwerp E-mailadres 

Offerte  bart@twerkt.nu 

 

Geachte heer van Vliet, 

Zoals gevraagd stuur ik hierbij de offerte voor het realiseren van een nieuwe responsive 
website inclusief Content Management Systeem (CMS) voor één of meerdere aangesloten 
verengingen. 

Indien u akkoord gaat met de voorgestelde werkzaamheden zoals in deze aanbieding 
verwoord, verzoek ik vriendelijk alle bladen van de offerte te paraferen en het laatste blad 
te ondertekenen. Het geheel kan per e-mail of per post teruggezonden worden. 

Met vriendelijke groet, 
‘tWERK(t) 

 
 

 

Bart Burgers
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ALGEMEEN/ INHOUD: 

‘tWERK(t) is gevraagd offerte uit te brengen voor het ontwerpen en bouwen van een simpele responsive 
website voor de diverse aangesloten verenigingen. De website zal voorzien worden van een Content 
Management Systeem (CMS) zodat opdrachtgever de website zelf kan bijhouden.  

Tevens dient de website SEO-proof en responsive te zijn (past zich aan op verschillende devices). Deze 
offerte betreft het realiseren een responsive website en het implementeren van het CMS.  

 

WEBSITE STRUCTUUR EN INDELING 

Uitgangspunt voor te bouwen website is dat deze maximaal uit 5-10 pagina’s bestaat en geen complexe 
functionaliteiten bevat. Indien een vereniging dit wens zal op voorhand overlegd en begroot worden.  

 

ONTWERP / HUISSTIJL / WEBSITE / LAYOUT 

De website zal gebouwd worden conform de huisstijl van de betreffende vereniging. Daarbij adviseren 
echter wel een keuze te maken uit een zogenaamd premium thema. Dit heeft t.o.v. een gratis thema grote 
voordelen, omdat al veel nuttige plugins zijn geïntegreerd -en werken- binnen het thema. 

In dit geval adviseert ‘tWERK(t) te kiezen voor het thema the 7th. 

Hieronder vindt u voorbeeldsites met dit thema: 

http://vooraltijdtrouw.nl/2017/  

https://infraquest.org/  

http://www.dutchdilight.com/  

http://www.aogroep.nl/  

https://www.zuidweg-partners.nl/  
  

http://vooraltijdtrouw.nl/2017/
https://infraquest.org/
http://www.dutchdilight.com/
http://www.aogroep.nl/
https://www.zuidweg-partners.nl/
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TECHNISCHE IMPLEMENTATIE 

Omdat responsive websites relatief kostbaar zijn om als maatwerk te ontwikkelen (ontwerpen én bouwen 
gebaseerd op meerdere afmetingen) zal voor deze offerte worden uitgegaan van een responsive 
WordPress Premium Theme wat aangekocht zal worden en als basis zal dienen. Dit thema zal dan zoveel 
mogelijk op de wensen van de opdrachtgever worden afgestemd en ingericht. 

De technische implementatie zal worden uitgevoerd door ‘tWERK(t). 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM (CMS) 

Op de website wordt een afgeschermd gedeelte gemaakt dat via een combinatie van gebruikersnaam en 
wachtwoord toegankelijk is. Naar deze omgeving wordt in deze offerte verder verwezen als ‘CMS’.  

In het CMS kan de inhoud van de website worden aangepast. Het CMS heeft onder meer de volgende 
functies: 

- teksten aapassen 
- afbeeldingen uploaden en invoegen 
- links invoegen (naar andere pagina’s binnen de site of naar externe sites) 
- nieuwe (sub)pagina's aanmaken 
- documenten uploaden (PDF) en naar documenten verwijzen in de tekst 
- aanmaak sliders 
- aanmaak projecten, berichten e.d. 
- aanmaak foto albums 

 

PROVIDER 

De website kan bij iedere willekeurige provider worden ondergebracht die MySQL en PHP ondersteund. 
Het webhosting pakket dient door opdrachtgever zelf afgesloten te worden (dit i.v.m. met eigendom en 
tenaamstelling van de domeinnaam en abonnement). Uiteraard kunnen wij hierin ondersteunen.  

Voor het opleveren van de website zijn FTP-gegevens en gegevens van een MySQL-database nodig. Deze 
dienen tijdig te worden aangeleverd door opdrachtgever. 

In het geval dat een seniorenvereniging nog geen website heeft, kunnen wij hosting aanbieden voor € 2,50 
per maand. Dit is inclusief e-mailadressen, doch exclusief domeinregistratie (+ € 7,50 per jaar) 
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ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE 

Bij het realiseren van de website wordt rekening gehouden met een goede indexeerbaarheid en 
vindbaarheid door zoekmachines. Het CMS wordt opgeleverd met een WordPress SEO-optimalisatie tool, 
instelbare meta tags en keywoards en direct leesbare urls. 

Dit voorstel bestaat uit een aantal basis SEO-instellingen. Mocht er een meer uitgebreide SEO-optimalisatie 
moeten komen, dan wordt verwezen naar een externe partij. 

Google Analytics zal worden geïmplementeerd om het bezoek aan de site te kunnen monitoren. 

 

ONTWIKKELPROCES 

Op basis van de briefing, aangeleverde materialen en huisstijl zal het websitevoorstel worden gemaakt. 
De nieuwe website zal volledig gevuld worden opgeleverd. Hiertoe dient opdrachtgever alle teksten en 
beelden per pagina aan te leveren. 

De website zal worden geplaatst op de ontwikkelomgeving en worden gevuld met tekst en beeld. Na 
goedkeuring van de site en de inhoud daarvan zal de website live worden gezet.  

 

OPLEVERING 

Het aangekochte thema is door de ontwikkelaar ervan getest in de meest gangbare/recente versies van 
Internet Explorer (Windows), Firefox (Windows) en Chrome (Windows) en in Firefox (Mac) en mobile 
devices. Wijzigingen/updates in externe programmatuur/besturingssystemen die invloed hebben op de 
werking van het template liggen buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. 
Eventuele bugs in het template zullen aan de ontwikkelaar worden voorgelegd.  

De WordPress website zal compleet werkend opgeleverd worden. Echter, bij nieuwe WP-updates kan geen 
garantie worden gegeven op het correct functioneren van thema’s en plugins van derden. Eventuele bugs 
in het thema zullen aan de ontwikkelaar worden voorgelegd en in de meeste gevallen snel kunnen worden 
opgelost. 

 

PRIJS EN GEHANTEERDE TARIEVEN / ONKOSTEN 

Deze offerte wordt fixed-price aangeboden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.  
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PRIJSOPGAAF 

WordPress responsive website & CMS, inclusief aankoop thema,  
compleet vullen van de website (ongeveer 5 pagina’s), te weten 
logo’s , kleuren, afbeeldingen en teksten. 

Kosten exclusief aankoop stockbeelden 

€   500,-  

Meerdere pagina’s en/of complexere zaken op aanvraag  

 

ONDERHOUD EN UPDATES 

‘tWERK(t) kan de maandelijks updates verzorgen. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij kleine inhoudelijke 
wijzigingen aanbrengen. Hiervoor hebben wij een abonnementsconstructie. De kosten hiervoor bedragen 
€ 30,- per maand. 

In het geval van te veel wijzigingen zal ‘tWERK(t) dit aangeven en wordt in overleg een ander tarief 
vastgesteld.  

 

ALGEMEEN, GARANTIES, VOORWAARDEN, FACTURERING 

AANLEVERING MATERIAAL  

Informatie en voorbeelden, teksten, lettertypes, fotomateriaal, pdf-bestanden, video etc. dienen door 
opdrachtgever, digitaal, te worden aangeleverd.  

GARANTIES, VOORWAARDEN 

Deze aanbieding is speciaal samengesteld voor opdrachtgever. Het is niet toegestaan om zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘tWERK(t) informatie (teksten, prijzen, afbeeldingen daaronder 
begrepen) uit deze aanbieding op welke wijze dan ook ter inzage of beschikking te stellen aan derden. Op 
deze aanbieding is auteursrecht van toepassing. 

Inbegrepen zijn alle in deze globale prijsopgaaf genoemde onderdelen en werkzaamheden. Onderdelen die 
niet in de beschrijving staan of uitbreidingen zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd 
(uurtarief € 75,- ex. 21% BTW).  
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FACTURERING 

Facturering geschiedt als volgt: 100% na oplevering, betaling binnen 14 dagen.  

 

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTE  

Dit voorstel is geldig voor een periode van 1 maand na dagtekening. 

 

VOOR AKKOORD GETEKEND: 

[naam]       …………………………………………………………………………………….. 

 

[Plaats, datum]  …………………………………………………………………………………….. 

 

[Handtekening]  …………………………………………………………………………………….. 
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