
Offerte website

9de online

Product

De 9de online zal met behulp van SquareSpace een website maken van max-
imaal acht pagina’s. In overleg tussen de 9de online en de klant zullen de
vereisten voor de website worden opgesteld. De 9de online zal zorgen voor
het design, zal teksten schrijven en afbeeldingen ontwerpen en/of foto’s ne-
men. de klant wordt in de gelegenheid gesteld invulling voor de website aan
te leveren in de vorm van tekstuele input en afbeeldingen. Aan de hand van
de vereisten en input zal de 9de online een eerste oplevering doen.

De eerste oplevering zal uiterlijk vier weken na de startdatum zijn. de
klant zal de eerste versie controleren en gewenste wijzigingen in lay-out
doorgeven binnen 2 weken. Aan de hand hiervan zal de 9de online in twee
weken één iteratie, het verwerken van de gegeven opmerkingen, uitvoeren en
is de website in principe opgeleverd.

Naast het maken van de website biedt de 9de online ook de mogelijkheid
om uw domein te hosten en een aantal e-mailadressen aan te leveren.

Onderhoud

Na het verwerken van de opmerkingen verzorgd de 9de online het technisch
onderhoud. Het inhoudelijke onderhoud ligt in principe bij de klant . Via
een eigen SquareSpace account kan de klant de inhoud en lay-out van de
website zeer gemakkelijk naar eigen voorkeur aanpassen. Dit kan worden
uitbesteed aan de 9de online, wie aanpassingen maakt aan de hand van zijn
supportplan. Dit houdt in dat de klant een aantal supportcredits kan inkopen
in de vorm van uren, in welke de 9de online werkzaamheden verricht voor
de klant . Naast de 9de online kan in principe één account van de klant
aanpassingen maken aan de website via SquareSpace.

Kosten

De kosten voor het maken van een standaard website bedragen e1000,- ex.
btw. Hieronder vallen ook de kosten voor het hosten van de website en het
technisch onderhoud voor het geregistreerde domein en de mailserver, welke
jaarlijks e300,- ex. btw bedragen. Dit wordt vervolgens jaarlijks gefac-
tureerd. Mocht de klant meer willen dan in deze offerte omschreven of een
ingewikkeldere vraag hebben, dan kan de 9de online hiervoor een aparte
offerte maken.


