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Website bouwen
Tilto is er als je net een bedrijf bent begonnen en op zoek bent naar een nieuwe website,
een gloednieuwe kans.

Bij Tilto kunt u een website laten bouwen, waarbij meerdere voordelen aan zitten.

Ik maak uw website met behulp van kerntalen voor webontwikkeling, zoals HTML, CSS, JS,
PHP en MySQL. Afhankelijk van de aard van uw website heeft u mogelijk alleen HTML, CSS
en JS nodig.

Hier is een lijst met redenen waarom het hebben van een website fantastisch is:
•
•
•
•
•

Het hebben van een website vergroot de zichtbaarheid van uw bedrijf.
Een website zal het klantenverkeer op locatie vergroten.
Als u een website heeft, komt uw bedrijf professioneler over.
Een website biedt boordevol aan informatie, waardoor klanten niet direct
informatie hoeven te vragen op locatie.
Enzovoort.

Het heeft dus alleen maar voordelen. Maar voor die voordelen komen er wat kosten bij.
Hier is een lijst van kosten die kunnen worden opgenomen:
•
•
•
•

Kosten website ontwikkeling (€3,00 per uur)
Website domein kosten (prijs kan variëren + extra setup-kosten)
Website hosting kosten (prijs kan variëren + extra setup-kosten)
Kosten website onderhoud (afhankelijk of je een onderhoudsplan hebt)

De hosting- en onderhoudsabonnement(en) worden maandelijks in rekening gebracht in
plaats van in één keer te betalen.
Lees op de volgende pagina meer hierover.
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Website onwikkeling
Ik besteed tijd aan de ontwikkeling van uw website. Het kost u € 3,00 per uur dat het
wordt gebouwd.
BTW is ook inbegrepen.

Website domein
Ik heb de mogelijkheid om de domeinnaam van de website die ik heb gemaakt te kopen
of te gebruiken. Als u het wilt kopen, kunt u het volledig configureren om verbinding te
maken op het moment dat het op internet wordt gepubliceerd. Hiervoor geldt een toeslag
van € 5,-. U heeft dan op elk moment toegang tot uw domein.

Website hosting
U kunt een websitehostingplan gebruiken of kopen. Als je ervoor kiest om ons voor je te
laten werken, kiezen we het betaalde hostingplan dat het meest geschikt is voor jou.
Indien gewenst kunt u ook een budget opgeven. De kosten van deze hostingplannen zijn
hetzelfde als de kosten voor het hosten van uw website plus $ 5 setup-kosten.
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Website onderhoud
Ik kan voor uw website onderhoud toepassen.
Wat is inbegrepen bij website onderhoud:
•
•
•
•
•

Ervoor zorgen dat uw website altijd operationeel is.
Het verkorten van uw code.
Ik zal eventuele fouten corrigeren.
Ik zal alle paragraven of zinnen die van slechte kwaliteit zijn, verwijderen.
Back-ups worden maandelijks/wekelijks gemaakt (afhankelijk van abonnement)

Onderhoud website-hosting: -Er is een fout opgetreden met de hoster (configuratie).
-Als u een ander domein wilt gebruiken.
-Als u webhosts wilt wijzigen.
Domeinonderhoud: - Maak een bedrijfse-mailadres aan met uw nieuw aangeschafte
domein (met Zoho).
-Instellen van uw domein (DNS).
-Met een aangesloten SSL Certificaat.

Voor een bedrijfsplan bied ik een gratis Google Analytics-integratie.
Ik heb reCaptcha gekoppeld aan het bedrijfsplan om bot-spam te voorkomen.
Voor een dergelijk onderhoudscontract hoeft u geen huidige Tilto-klant te zijn. Hier zijn
alle plannen:
Starter plan
 Website word
bijgehouden
 Maandelijkse backups
 Hulp met website
hosting
 Inclusief Google
Analytics
 Hulp met domein
hosting
 Inclusief webhosting
plan

7,50 p/m.

Professioneel plan
 Websites worden
bijgehouden
 Wekelijkse backups
 Hulp met website
hosting
 Inclusief Google
Analytics
 Hulp met domein
hosting
 Inclusief webhosting
plan

25 p/m.

Bedrijfsplan
 Websites worden
bijgehouden
 Wekelijkse backups
 Hulp met website
hosting
 Inclusief Google
Analytics
 Hulp met domein
hosting
 Inclusief webhosting
plan

50 p/m.

Zijn deze prijzen onaccuraat? Neem contact op met info@tilto.nl. Maar let er wel op: mijn
bedrijf is een eenmanszaak, en onderhoud kost zeker veel moeite.
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Starter plan
Bent u een nieuwe eenmanszaak? Een nieuw en spannend bedrijf? Ten tweede is deze
strategie ideaal voor jou. Ik maak maandelijkse back-ups om dataverlies te voorkomen en
uw website up-to-date te houden.

Professioneel plan
Heeft u een klein bedrijf? Deze strategie kan ideaal voor u zijn. Ik zorg voor uw website,
maak wekelijks back-ups om dataverlies te voorkomen, help met webhosting, analyseer
webverkeer met Google Analytics en help met uw domein verhuizen of opstellen. Het
Expert Plan is toepasbaar op meerdere websites. Maximaal drie.

Bedrijfsplan
Als u meerdere websites moet beheren, is een businessplan ideaal. Ik beheer uw website,
maak wekelijkse back-ups om gegevensverlies te voorkomen, help websitehosting en
domeinhosting en voeg Google Analytics toe om uw websiteverkeer te analyseren.
ReCaptcha is toegevoegd om spambots te voorkomen. Businessplannen kunnen op
meerdere websites worden toegepast. Maximaal vijf.
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SEO
Ik gebruik zoekmachine optimalisatie (SEO) om meer bezoekers naar uw website te
krijgen. waarom? Google is een van de meest populaire zoekmachines. Google is goed
voor 92% van de zoekopdrachten wereldwijd. Ik wil dat uw website op de eerste pagina
staat. Daarom maak ik gebruik van SEO.
U kan hier meer over lezen op tilto.nl/website-verkeer.

Voor het opzetten van SEO voor je website is een eenmalige betaling van 20 euro nodig.

SEA
Om meer bezoekers naar je website te krijgen, maak ik gebruik van Search Engine
Advertising (SEA). Dit gebeurt op verschillende platformen. U kunt de volgende platforms
integreren: Facebook, Instagram, Tiktok en Google. Ik heb het volgende nodig om een
advertentie te maken:
•
•
•

•

Een mooie video-/fotoadvertentie voor Facebook.
Een mooie video-/fotoadvertentie voor Instagram.
Een mooie videoadvertentie met geluid en effecten voor Tiktok (zorg ervoor dat u
onderzoek doet naar TikTok-advertenties, het kan voor mensen moeilijk zijn om
interesse in je advertentie te tonen).
Een titel, beschrijving en link voor de advertentie voor Google.

U kan hier meer over lezen op tilto.nl/website-verkeer.
Voor het opzetten van SEA is een eenmalige betaling van 20 euro nodig, daarbij nog de
kosten voor het adverteren.

Voordelen
Er zijn nog steeds voordelen als u een website door ons laat bouwen. Als gevolg hiervan
bied ik beperkte diensten om uw professionaliteit te verbreden.
 Gratis hulp voor het aanmaken van een gratis bedrijfsemail. (Met Zoho).
 Voor een startup (eenmanszaak) bied ik aan om voor uw bedrijf een Google Business
Profiel aan te maken (SEO).
 24/7 Klantenservice – Klantenservice vind ik erg belangrijk!
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Tilto’s klantenportaal
Ik maak ook gebruik van een klantenportaal om het volgende te waarborgen:
-Onderhoud
-Websites
-Betalingsgeschiedenis
De informatie die hier beneden genoteerd is kunt u ook vinden in het klantenportaal
(uitgebreid).

Onderhoud
Via het klantenportaal kunt u een onderhoudsplan inzien of toevoegen. Dit wordt gedaan
zodat ik weet welke websites ik moet onderhouden, welke eisen de websites stellen,
enzovoort.

Websites
U kunt ook een nieuwe website aan uw lijst toevoegen in het klantenportaal. Ik kan dan
uw concept doornemen, uw website bouwen en lanceren.

Betalingsgeschiedenis
U kunt de geschiedenis van openstaande, verzonden, ontvangen of onbetaalde
betalingen bekijken. Alle betalingen worden daar getoond.

Bestanden
Via het klantenportaal kunt u bestanden uploaden. U kunt een bestand uploaden en
koppelen aan een bestaand project. U kunt bestanden uploaden met website-ideeën,
website-foto-ideeën, tekstdocumenten met website-ideeën, enzovoort.
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Mist u informatie in deze documentatie? Ziet u fouten? Neem direct contact op met
info@tilto.nl en ik zal uw verzoek verwerken.
Als deze documentatie handig is en van pas komt, dan is dat geweldig.
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