Onderhoud website en content.
Relatie

: _________________________________________________________

URL

: _________________________________________________________

De continuïteit en actualiteit van je website zijn essentieel!
Nu je gaat werken met jouw website zijn 2 zaken erg belangrijk:
-

Dat je site technisch up-to-date blijft en 24/7 blijft functioneren;
Dat je content actueel blijft en zich verder uitbreidt.

Bij het technische deel wil je de hulp van een expert. Voor de content moet je goed
nadenken wat je zelf wilt en vooral, zelf kunt. Goede SEO-teksten maken blijft een
vak apart. Maar SEO- content is je allerbelangrijkste wapen om je imago te
versterken en bezoekers op de site te laten blijven.
Wij hebben deze expertise. Daarom heeft InDetail laagdrempelige en voordelige
abonnementen voor support en SEO- content.
Techniek en correcte werking: 2 vormen van service
Na de oplevering wil je dat jouw website up-to-date en vooral veilig blijft. Hiervoor is
regelmatig technisch onderhoud belangrijk. Daarnaast zal het voorkomen dat je
vragen hebt over het dagelijkse gebruik van de website.
Dat kan niet gratis. Daarom zijn er 2 voordelige manieren van onderhoud mogelijk:
1. Een abonnement;
2. Een strippenkaart.
Wat omvat de dienstverlening?
De zekerheid van een up-to-date en altijd correcte werkende website.
-

Gebruik, bijvoorbeeld:
o
o
o
o

Herstel van verstoorde lay-out;
Niet goed werkende formulieren etc.;
Overige functionaliteiten die niet correct lijken te werken;
Vragen over het werken met je site, wanneer je het gewoon even niet
meer weet.
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-

Techniek:
CMS en database-onderhoud:
o
o
o
o

Dagelijkse interne back-up;
Wekelijkse externe back-up (gecertificeerd datacenter);
Maandelijkse CMS-updates en security patches;
Alle andere technische werkzaamheden in het CMS die je als eigenaar
en gebruiker niet zelf kan uitvoeren.

Service Abonnement
Met een abonnement ben je voor een vast bedrag klaar en weet je dus exact waar
je qua kosten aan toe bent. Makkelijk, eenduidig en altijd een slimme investering.
Deze investering is afhankelijk van de omvang en complexiteit van je website. Met
een jaarbedrag van 12% van je actuele website-investering, heb je tegen een
scherp tarief altijd perfect bijpassende ondersteuning.
Onze aanbieding voor jouw website:
All-in Service

: Jouw site blijft veilig werken

Looptijd

: 1 jaar, daarna per maand opzegbaar

Prijs

: € ___________ per jaar (excl. btw)

Alleen ingrijpende veranderingen (denk aan een geheel nieuwe look, feel en opzet
van je website) en nieuwe functionaliteiten of andere toevoegingen die jij wilt, zijn
geen regulier onderhoud. Deze worden altijd eerst met jou afgestemd en los
geoffreerd.
Service Strippenkaart
Met een strippenkaart koop je dezelfde ondersteuning in. Nu in blokken van een
aantal uren, tegen een gereduceerd uurtarief. De kaart is, na aanschaf, 1 jaar
geldig. Ben je er doorheen, dan kun je zelf bepalen wanneer je een nieuwe koopt.
Periodiek rapporteren we de werkzaamheden en het verbruik.
Ons advies en offerte voor jouw website:
Aantal strippen

: ____ strippen van 30 minuten.

Geldigheid:

: 1 jaar na aanschaf of opleverdatum website.

Prijs

: € ________ excl. btw
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Advies voor je keuze
Beide vormen garanderen de beschikbaarheid van een gespecialiseerd
webbeheerteam en bieden inhoudelijk dezelfde dienstverlening. Het all-in
abonnement is gebaseerd op werkzaamheden zoals wij die inschatten. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij ons, ook als we meer tijd nodig blijken
te hebben. Wil je nergens aan vast zitten? Kies dan voor een strippenkaart.
SEO-Content en teksten
Content Strippenkaart
Voor de content moet je nadenken wat je zelf kunt. Waar ben je goed in en wat
vind je leuk? Goede teksten maken, is een vak apart. Het kost veel tijd. Ze moeten
web vriendelijk zijn en vindbaar door Google (SEO). Het zijn daarmee je
allerbelangrijkste tools om je imago te versterken en bezoekers op de site te laten
blijven. De beslissing is aan jou.
InDetail wil je graag helpen en biedt daarvoor een, op jouw behoefte en gebruik
afgestemd, Content Abonnement. Wat zit erin? Simpel, het recht om ons een
bepaald aantal uren per maand in te zetten voor content (teksten) die jij nodig
hebt. En dat hoeft niet eens voor je website te zijn. Denk aan:
-

Een blog of nieuwsartikel;
Een interview of persbericht;
Een mooie tekst bij een nieuwe foto;
Een andere tekst bij een bestaande foto;
Een nieuwe, extra, webpagina;
Of bedenk zelf een onderwerp waar je content voor wilt.

Met een strippenkaart hoef je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een vast
abonnement, niet vooraf te bedenken hoeveel dienstverlening je gaat afnemen.
Weet je nog niet hoeveel dienstverlening je denkt af te gaan nemen? Om je extra
voordeel te kunnen bieden, is de kaart er in 2 varianten:
-

Slim:

8 uur voor € 625,-, excl. btw. Geldigheid 1 jaar.

-

Royaal:

16 uur voor € 1235,-, excl. btw. Geldigheid 1 jaar.

Ter informatie, het reguliere uurtarief bedraagt € 85,- excl. btw.
Uitgekiend SEO-traject
Dit is een traject van minimaal 1 jaar. We bepalen een strategie, waarmee we op
basis van een zoekwoordenonderzoek jouw regionale of landelijke vindbaarheid
verhogen. Het vertrekpunt is een nulmeting van je webbezoekers in Google
Analytics. Periodiek bespreken we de behaalde resultaten en sturen we eventueel
bij. Aan de hand van jouw doelstellingen bepalen we je investering hierin.
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Ons SEO-advies en -offerte voor jouw website en doestellingen:
Bereik

: _______________

Aantal zoektermen inclusief teksten

: _____

Looptijd

: 1 jaar, verlenging in overleg.

Prijs

: € ___________ per jaar (excl. btw)

Keuze en ondertekening
Ja, ik verzeker me graag van goede ondersteuning bij het gebruik van mijn website
URL: _______________________________________________________________
Ik kies voor:
Onderhoud Abonnement (na het eerste jaar per maand opzegbaar)
Onderhoud Strippenkaart (prijs per kaart, looptijd maximaal 1 jaar)
Content Strippenkaart “Slim”
Content Strippenkaart “Royaal”
SEO-traject (looptijd 1 jaar, verlenging in overleg)
Datum: _______________________________

Bedrijf: ________________________________

InDetail, Communicatie tot in Detail

Naam: ________________________________

Marc Fahrner
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